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***
 .1حماس وفتح تطلبان من مصر تأجيل تسلم الحكومة مهامها بغزة
غزة :أعلنت الفصاالل الفلطاطينيف فاز غازةا مطااب األ ،عاابا ا فاىهاا علاع يةيال عملياف طالم ال وماف

لمهامها فز القطاع.

وةاب هذا اإلعالن خالل مؤ مر ص فزا بعد اةتماع دعا له ي يع الطنوا، ،لايس رركاف رمااي فاز

ىطاع غزةا مع الفصالل الفلططينيف بش ل طا،ئ.

وىال عضو المجلس الثو،ي ل ركف فتح فايز أبو عيطاف خاالل الماؤ مر حن رركتاا فاتح ورمااي طلبتاا

من مصر يةيل استكمال عمليف طلم ال ومف لمهامها فز غزة من  1حلع  10ديطمبر.

و ينت ال ركتان فز البيان المقتضب "طلبت رركتا فتح ورماي من األخوة المصاريين أن ياتم يةيال

استكمال عمليف طلم ال ومف لمهامها فز القطاعا رطبما م اال فاق علياه فاز ا فااق القااهرة فاز 12

أكت ااو ر  2017ب ااين ال ااركتينا م اان  1ديط اامبر حل ااع  10ديط اامبر وذل ااه به اادم اس ااتكمال التر يب ااا
لضمان خطوا

حنجاز المصال ف التز يطمح لها شعبنا الفلططينز".

وأضام البيان " ؤكد ال ركتان ثمينهما العالز للجهود المصريف الكريمف إلنجاز المصال ف الوطنيف".

وأفااد م ارساال "المركااز الفلطاطينز لأعااالج" أن االةتماااع الطاا،ئ عقااد فااز م تاب الطاانوا ،غاارم مدينااف
غزة وأنه ىد م ب ضو ،الراعز المصري.
وة اااب

ا ،يقضا ااز بعا ااودة
دعا ااوة الط اانوا ،للقا اااب الفص اااللا بعا ااد حص اادا ،ر وما ااف الوف اااق الا ااوطنز ىا ار ا

"الموظفين المطتنكفين"ا وفق ما ُس ّمز راةف الوز،اب حليهم.
المقا ،ال وميف فز ىطاع غزةا حثر
وساد رالف من اإل ،اك الشديدا صباح يوج األ ،عابا عددا من
ّ
عودة بعض الموظفين "المطتنكفين" ألعمالهم بعد ىرا ،ر ومف التوافق الوطنز الذي صد ،أمسا فاز
رين ىر ،نقابف موظفز غزة منعهم من دخول الو از ا ،ل ين انتهاب عمليا

الدمج والتط ين.

وى ااال م ارس االنا :حن مقا ا ار و از ا ،المالي ااف وال اام الم ل ااز واألوى ااام ف ااز مدين ااف غا ازة ش ااهد

ارتش اااد

عشا ار ماان المااوظفين أمامهاااا فااز رااين وىااع ح ،اااك مماثاال فااز مجمااع "أبااو خض ارة" ال ااومز وس ا

المدينف .وأصد ،نقابف الماوظفين بغازة ىا ار ا ،لمنادو ز النقاباف فاز الاو از ا ،والمؤسطاا

ال وماف يمناع

الطماح بمقتضاه ألي موظف مطتنكف دخول الو از ا ،والدواج فيها بهذا الش ل العشوالز الذي يهادم

لخلق وىالع علع األ،ضا وضرم الموظفين ببعضهم وخلق حش اليا

كبيرة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/29 ،
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 .2عباس :السالم هو غايتنا األسمى وقدمنا لصنعه كل ما يمكن
نيويو،ك :ىال ،ليس دولف فلططين م مود عباي حن الطالج هو غايتنا األسمعا وىد ىدمنا من أةل
صنعه كل ما يم نا وران الوىت إلنهاب االرتالل اإلسراليلز أل،ض دولف فلططين.

وأضام سياد ه فز كلمف ألقاها نيابف عنه المندوم الدالم لدولف فلططين لدى األمم المت دة الطفير

،ياض منصو،ا فز ارتفاليف كبيرة بمقر األمم المت دة فز نيويو،كا ب ضو ،دولز كبيرا لمناسبف
اليوج العالمز للتضامن مع الشعب الفلططينزا حن االرتالل وصمف عا ،فز ةبين حسراليل والمجتمع
الدولزا وفز ةبين من يناصروها وهو عدوان غاشم علع ال ريفا ورريف شعبنا ورقوىها وال يم ن

مواصلف سياسف الكيل بم يالين والتعاطز بمعايير مزدوةف.

و ابع سياد ه "حن حنهاب االرتالل اإلسراليلز أل،ض دولف فلططين سيطهم بش ل فاعل فز م ا ،ف
ظاهرة اإل،هام المتفشيف فز منطقتنا والعالما وسينزع من التنظيما

اإل،هابيف الذ،الع والمبر ا،

التز

طتخدمها لبث أفكا،ها الظالميفا مؤكدين مجددا بيننا ضد اإل،هام فز منطقتنا والعالم أيا كان ش له

ومصد،ها ونتعاون مع المجتمع الدولز فز م اف ته من أةل اةتثاثه".

وأشا ،الرليس حلع أنه مضع  24عاما علع وىيع ا فاق أوسلو الذي كان من المفروض أن يفضز
بعد خمس سنوا

حلع حىامف دولف فلططين المطتقلفا ورل ىضايا الوضع الدالما وىد ىمنا من طرفنا

باالعترام بإسراليل علع ردود عاج 1967ا وهز ما زالت رفض االعترام بتله ال دودا بل وإنها ما
زالت مطتمرة فز حىامف مطتوطنا ها االستعما،يف االرتالليف علع أ،ض دولتنا الم تلفا وفز انتهاك

واضح وصريح للمواثيق والق ار ا،

الدوليف ذا

الصلف بفلططين وللقانون الدولزا والقانون الدولز

اإلنطانزا و تنكر ل ل الدولتينا و عمل دون كلل أو ملل علع قويضها و نتهج سياسف المماطلف
والتطويفا وخلق الذ،الع للتهرم من حنهاب االرتالل أل،ض دولف فلططين.

وشدد سياد ه علع أن "خيا،نا كفلططينيين وكعرما وخيا ،العالم معنا هو االرتكاج حلع القانون

الدولزا والشرعيف الدوليفا وخيا ،الدولتين علع ردود العاج 1967ا وكما أعطينا الفرصف لو األخرى
من ىبلا فطنعطيها مجددا لمطاعز الرليس دونالد رمبا وألعضاب الر اعيف الدوليفا وللمجتمع

الدولز لت قيق الصفقف التا،يخيف فز رل الدولتينا وإن أخفقت له الجهود فز ذله فطنلجي حلع

المطالبف ب قوق كاملف ومتطاويف لجميع س ان فلططين التا،يخيفا بغض النظر عن الدين أو اللون
أو الجنسا أو العرقا ون ن الفلططينيين مطلمين ومطي يين ال مش لف لدينا مع اليهوديف كدين وإنما
مش لتنا و ناىضنا هو مع االرتالل االستعما،ي اإلسراليلز الجاثم علع صد ،شعبنا وفوق أ،ضنا منذ
عقود طويلف من الزمن.
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وىال الرليس حن حسراليل ومنذ نشي ها خرىت وما زالت خرق الق ار ا،
المت دةا والق ار ا،

الدوليفا فخرىت ميثاق األمم

الدوليف181 :ا 194ا 242ا 338ا وصوال حلع ىرا ،مجلس األمن  2334لعاج

 .2016وأضام سياد ه "حننا نطالب األمم المت دة بالعمل ال ثيث والجاد إلنهاب االرتالل اإلسراليلز
لدولف فلططينا ووىف النشاطا

االستيطانا االستعما،يف علع أ،ض دولتناا و وفير ال مايف الدوليف

و رسيم ال دود علع أساي ى ار ا،

الشرعيف الدوليفا كما ونطالب الدول األعضاب فز األمم المت دة

أل،ض وشعب دولف فلططينا وإلزاج حسراليل باإلىرا ،ب دود عاج 1967ا كيساي ل ل الدولتينا

التز اعترفت بإسراليل أن علن بين اعترافها م علع أساي ردود العاج 1967ا وأدعو الدولف كافف

إلنهاب كل أش ال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومف االستيطان االستعما،ي اإلسراليلز غير
القانونز علع أ،ض دولف فلططينا كما ون ث الدول التز لم عترم بدولف فلططين علع االعترام

بها رتع ال غيب معايير المطاواة والعدالف".

وعبر عن وىعا ه من مجلس األمن الموافقف علع طلبنا بقبول فلططين دولف كاملف العضويف فز

األمم المت دةا مناشدين المجتمع الدولز والمان ين بمواصلف قديم الدعم االىتصادي والمالز للشعب

الفلططينز حلع أن يتم ن من االعتماد علع الذا ا وكذله األمر لوكالف غوث و شغيل الالةئين
الفلططينيين (األونروا).

وأعرم سياد ه عن استهجانه واستنكا،ه ارتفاب ال ومف البريطانيف بمرو ،مالف عاج علع وعد بلفو،

الظالم والمشؤوج الصاد ،ممن ال يمله حلع من الرق لها بدال من أن قوج بتص يح الخطي الال

أخالىز والال حنطانز وغير القانونز الذي ا ،كب ب ق شعبنا ووطنا فلططين بل ونطالبها االعتذا،

للشعب الفلططينزا و عويضها واالعترام بدولف فلططين.

أما علع صعيد الوضع الداخلز الفلططينزا ىال الرليس "ن ن ماضون فز ةهودنا لبناب مؤسطا نا

الوطنيفا وإىامف البنيف الت تيف فز بالدنا وفق سيادة القانونا و م ين المرأة والشبام والنهوض
باىتصادنا؛ ومطتمرون فز عمليف المصال ف الوطنيف وإنهاب االنقطاج من أةل استعادة الوردة
الجغرافيف أل،ضنا الوطنيف لشعبناا ونعمل علع ذليل العقبا

التز ىد عترض طريق المصال فا

ونم هد الطبيل لتم ين ر ومف الوفاق الوطنز من ولز مهامها واالضطالع بمطؤوليا ها فز ىطاع

غزة كما هو ال ال فز الضفف الغر يفا وصوال لطلطف واردة وىانون وارد وسالح شرعز واردا

معبرين فز هذا الصدد عن ةزيل ش رنا و ثمينا لجهود ةمهو،يف مصر العر يف.
وأكد سياد ه التزامنا بارتراج رقوق اإلنطان واال فاىيا

وا فاىيا

ومنظما

وهيئا
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 .3عباس يصدر ق ار ار بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية
،اج هللا :أصد، ،ليس دولف فلططين م مود عبايا مطاب اليوج األ ،عابا ى ار ا ،بوىف ةميع
التصري ا

التز تناول المصال ف الوطنيف والمتطببين فز عرىلتها فو،اا وذله من أةل المصل ف

الوطنيف الفلططينيفا وعالىا نا مع االشقاب المصريينا مع التقيد الفو،ي بالقرا ،وللضرو،ة القصوى.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/29 ،

 .4عريقات :المطلوب إنفاذ اإلرادة والتضامن الدولي من أجل إزالة االحتالل عن دولة فلسطين
،اج هللا :أكد صالب عريقا

أمين سر اللجنف التنفيذيف لمنظمف الت رير الفلططينيفا أن التضامن مع

الشعب الفلططينز كطالر شعوم العالم يتعلق بالقيم األساسيف المشتركف التز عاىد
وشعوم العالما و عاهد

عليها دول

فيها من أةل الدفاع عن الطالج وىيم ال ريف والعدالف وارتراج رقوق

اإلنطان و مل المطؤوليا  .وأوضح أنه ليس المطلوم من هذه الدول حنتاج مواىف و يانا
ضامنيف ةديدةا وإنما ا خاذ خطوا

لفظيف

ملموسف كفيلف بترةمتها وإنفاذها عملياا والخروج عن دو،

الشاهد علع التا،يخ ولعب دو ،رقيقز فز صنعه .ودعا دول العالم حلع رةمف اعترافها ب ق قرير
مصير الشعب الفلططينز علع أ،ضه من خالل االعترام بدولف فلططين و جطيد سياد ها واستقاللها

علع ردود الرابع من يونيو /رزيران  1967وعاصمتها القديا وإيجاد رل عادل لقضيف الالةئين

وفقا لقرا ،الجمعيف العامف  .194ةاب

صري ا

واليوج العالمز للتضامن مع الشعب الفلططينز.

عريقا

لمناسبف الذكرى الطبعين لقرا ،التقطيم
القدس العربي ،لندن2017/11/30 ،

 .5الحكومة :نقابات تابعة لحماس منعت وزي ار وموظفين من دخول المقرات في غزة
،اج هللا  -غزة( :د م أ) :ىالت ال ومف حن نقابا

ابعف ل ركف "رماي" منعت يوج األ ،عاب وزي ار

وموظفين من دخول مق ار الو از ا ،فز ىطاع غزة.

وذكر الناطق باسم ال ومف يوسف الم مودا فز بيانا يوج األ ،عابا أن ال ومف يسف "لمنع

النقابا

التابعف ل ماي وزير ال م الم لز رطين األعرج من الدخول الع مقر الو از،ة برفقف موظفيه

فز غزةا ومنع موظفز وزا ،الماليف واألوىام والموظفين اآلخرين الذين دعتهم و از ا ،هم للتوةه حلع
مقا ،عملهم رطب ارتياةا

له الو از ا." ،

واعتبر الم مود أن هذه الخطوة "خطيرة لما فز ذله من هديد لجهود المصال ف ومخالفف اال فاىا

والتعهدا

التز أبرمت وآخرها ا فاق شهر شرين أول الماضز الذي طير األمو ،بموةبه".
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وشدد الناطق علع أن "مطيلف الموظفين الشرعيين هز خا،ج نطاق عمل اللجنف اإلدا،يف القانونيف
التز يتصل عملها بب ث مطيلف (المعينين) من ىبل رركف رماي فز عاج 2007ا وأن ال ومف

مصرة علع طبيق مفهوج التم ين رطب القانون ورطبما م اال فاق عليه".

األيام ،رام هللا2017/11/29 ،

" .6لجنة القدس" بالمجلس التشريعي تدعو للتصدي لمخططات االحتالل في القدس
غزة :دعت "لجنف القدي" فز المجلس التشريعز الفلططينز (البرلمان)ا الدول العر يف واإلسالميفا
حلع التصدي لمخططا

االرتالل اإلسراليلز فز مدينف القدي.

رلبيفا ،ليس لجنف "القدي"ا خالل مؤ مر ص فز عقده يوج األ ،عابا فز مقر
وىال أرمد أبو ّ
المجلس بمدينف غزة ":ندعو األمف العر يف واإلسالميف حلع أن جمع كلمتها و ورد صفها فز مواةهف
عدو األمف الواردا الذي با

كل يوج يغتصب األ،ض والمقدسا

اإلسالميف".

وأضام ":الضعف العر ز واإلسالمز والدولزا جاه ما يجري فز القديا سيرسخ واىعا يت م فيه
االرتاللا بش ل يجعل ةهود استعاد ه فز غايف الصعو ف".

ولفت حلع أن دولف االرتالل خط راليا حلع هدج مضا،م بدو القدي فز منطقف ةبل البابا ( جمع

للبدو شرىز مدينف القدي الم تلف)".

وأوضح أن دولف االرتالل طعع من خالل هذا المخط حلع "حىامف المشروع االستيطانز األضخم

المعروم باسم ( )E1من أةل  ،مطتوطنف (معاليه أدوميم) بمدينف القدي".

فلسطين أون الين2017/11/29 ،

 .7السفارة الفلسطينية بالبحرين أحيت اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

المنامف :أريت سفا،ة دولف فلططين لدى مملكف الب رينا بالتعاون مع مركز األمم المت دة فز الخليج
العر زا وو از،ة خا،ةيف الب رينا أمس اال ،عابا ذكرى اليوج العالمز للتضامن مع الشعب

الفلططينزا فز مقر مركز االمم المت دة بالمنامف.

ونقل سفير دولف فلططين لدى مملكف الب رين خالد عا،ما

يا

الرليس م مود عباي والقيادة

الفلططينيفا مؤكدا أن هذا اليوج يعتبره شعبنا منعطفا هاما وم طف ا،يخيف فز مطيرة نضاله فز
الوطن والشتا

للوصول إلىامف دولته المطتقلف كاملف الطيادة وعاصمتها القدي.

وأكد عا،م أن شعبنا يتطلع حلع دول العالم أةمع من أةل حنصام الشعب الفلططينز إلزالف

االرتالل عن كاهل آخر دولف فز العالم أ،ضها ما زالت م تلفا فشعبنا يؤمن بت قيق الطالج
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المتكافئ المطتند حلع ى ار ا،

الشرعيف الدوليف وليس الطالج الذي يت دث عنه الم تل اإلسراليلز

ويواصل ىاد ه يوميا هديد القيادة الفلططينيف والشعب الفلططينز بالقتل كما فعلوا بيبو عما ،وأبو
ةهاد والشيخ أرمد ياسين وغيرهم .وش ر مله الب رين رمد بن عيطع آل خليففا والقيادة الب رينيفا
ووزير الخا،ةيف الشيخ خالد آل خليفف علع ما يقدمونه من دعم لشعبناا ولفلططين فز كافف الم افل

االىليميف والدوليفا منوها حلع أن شعبنا يطجل للمله ،سالته الهامف التز يوةهها الع االمين العاج
لألمم المت دة فز اليوج العالمز للتضامن مع الشعب الفلططينز.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/30 ،

 .8حماس تحمل الحكومة مسؤولية إحداث الفوضى في الو ازرات بغزة

ىااال موقــع حركــة حمــاس ،غــزة2017/11/29 ،ا أن رركااف رماااي رملاات ر ومااف ا،مااز ال مااد هللا
مطؤوليف حرداث الفوضع واإل ،اك فز عمال بعاض الاو از ا ،فاز غازة .وأوضاح النااطق باسام ال ركافا

فااوزي برهااوجا فااز ص اريح ص ا فز يااوج الثالثااابا أن ذلااه ةاااب نتيجااف لق ارا ،ال ومااف غياار المطااؤول
والمخالف ال فاق القاهرة بدعوة الموظفين المطتنكفين للعودة حلع أماكن عملهم.

وأضاام موقـع فلســطين أون اليـن ،غــزة2017/11/29 ،ا أن فاوزي برهاوج أكااد حن رركتاه لان نجاار
حلع أي مناكفا

من شينها طميم األةواب

وىال برهوج فز صريح ص فز لاه مطااب األ ،عااب" :سننشاغل بماا ي قاق مصاالح وطموراا

والذي يشهد علع التزاج رركف رماي ب ل ما ةاب فز ا فاىا

شاعبناا

المصال ف و قديمها كل ما هو مطلوم

و مرونف عاليف ةدا هو شعبنا الفلططينز ونخبه وم ونا ه المختلفف".
 .9عزام األحمد :ما يجري بغزة من مضايقات وتصريحات من قيادات بحماس يقود لتعطيل المصالحة

نشار موقع الجزيرة نت ،الدوحـة2017/11/30 ،ا أن عازاج األرماد ،لايس وفاد رركاف فاتح للمصاال ف

ىال فز ا صال ها فز مع الجزيرة حن ما يجري فاز غازة مان "مضاايقا " و صاري ا

مان ىياادا

فاز

رركف رماي يقود حلع عطيل المصال ف.

وأضام األرمد أن وزير ال م الم لز الفلططينز رطين األعرج أةبر علاع حلغااب اةتمااع فاز غازةا

من ىبل وكيله المطاعد التابع ل ركف رماي.

وأضااافت الغــد ،عمــان ،2017/11/30 ،عاان الوكاااال ا أن ع ازاج األرمااد ا هاام أمااس رركااف رماااي
ب اا"بعدج االلت ازاج" با ف اااق المصااال ف ال ااذي وىعتااه ال ركتااان الفلط ااطينيتان فااز الق اااهرةا والااذي س ااتتولع

بموةبه الطلطف الفلططينيف حدا،ة ىطاع غزة اعتبا ا ،من الجمعف.
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وىااال األرمااد ل اا"فرانس بااري"ا األ ،عاااب" :رماااي غياار ملتزمااف بمااا وىعتااه ماان ا فاااق فااز القاااهرة رااول
حنهاااب االنقطاااج"ا مشااي ار حلااع أنااه "رتااع هااذه الل ظاافا فااإن المشاااكل والعراىياال ماان ىباال رماااي ال ازال

موةودة بل و تزايد".

وأضااام" :رركااف رماااي لاام م اان ال ومااف ماان طاالم مطااؤوليا ها كافااف رتااع اآلن فااز ىطاااع غ ازة"ا

الواىع

ت سيطرة رمايا والذي نتقل حدا ،ه حلع الطلطف الفلططينيفا الجمعفا بموةب اال فاق.

 .11قيادي بـ"الشعبية" :اآلالف من رجال األمن وموظفي الحكومة بغزة يعيشون أوضاعا صعبة
صباح :أوىف ،ةال أمن من الشرطف العط ريف التابعف ل ومف رركف «رماي» الطابقف
غزة  -فت ز ّ
مواطنااا كااان يهاام باادخول البوابااف الرليطاايف لمجمااع أبااو خضا ار ال ااومز وسا مدينااف غازةا وساايلوه عاان
مقصده .وىبل أن يطم وا له بالادخولا دا ،راوا ،ىصاير باين ،ةاال األمان والماواطنا الاذي باين أناه
عضو اللجنف المركزيف لا «الجبهف الشعبيف لت رير فلططين» رطين منصو.،

وىال منصاو ،ل ا «ال يااة» حن أراد ،ةاال األمان أىطام أماماه أناه «اساتدان شاواىل عادة كاز ياتم ن مان
القدوج الع م ان عملها وأنه ال يوةد فز منزله أي طعاج أو شرام لزوةته وأطفاله».

وأضام منصو ،أن رال اآلالم من ،ةال األمن وموظفز ر ومف «رماي» الطاابقف المادنيين شابه
الع رد بعيد هذا الرةل الفقير .ومنذ سنوا

عدة ال يتلقاع ن او  42ألاف موظاف عيناتهم «رمااي»ا

سااوى  50فااز المئااف ماان ،وا اابهم فق ا فااز ظاال عجااز مااالز كبياار عااانز منااه ال ركااف ور ومتهااا التااز
ر مت القطاع طوال عشر سنوا .

الحياة ،لندن2017/11/30 ،

 .11حماس :منع االحتالل الوفد السويسري من زيارة غزة تصرف ال إنساني

ىالت رركف "رماي" حنها ع ّاد مناع االراتالل الصاهيونز الوفاد الطويطاري الدبلوماساز مان زياا،ة ىطااع
غزة واالةتماع بممثليه وم ونا شعبنا صرفا الحنطانياا وانتهاكاا ل ق شعبنا الفلططينز فاز التواصال
مع العالم الخا،ةز لطماع صو ه و،وايته وشرح معانا ه عموما ورصا ،غزة خصوصا.

وطالب اات ال رك ااف ف ااز صا اريح صا ا فيليوج األ ،ع اااب ك اال دول الع ااالم ال اار أال رض ااخ له ااذا اال،ه ااام
رافز إل،سال مزيد مان الوفاود
ا
والطلوك الصهيونز الالحنطانز .وأضافت أن هذا المنع يجب أن يش ل
حلااع غازة لالطااالع عاان ىاارم علااع رجاام الجارالم واالنتهاكااا

التااز ر كااب ب ااق شااعبناا وفااز مقاادمتها

أزمف أهلنا الم اصرين و ذل الجهد الكافز إلنصافهم وإنهاب معانا هم.

موقع حركة حماس ،غزة2017/11/29 ،
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" .12الشعبية" تستنكر منع ليلى خالد من دخول إيطاليا
غ ازة :اسااتنكر الجبهااف الشااعبيف لت رياار فلطااطين يااوج األ ،عاااب بشاادة منااع الطاالطا

اإليطاليااف عضااو

الم تب الطياسز للجبهف ليلع خالد من دخول حيطاليا وإلغاب يشير ها وإةبا،ها علاع الصاعود فاز أول

عمان.
طالرة متوةهف حلع ّ

وكان من المقر ،لها المشا،كف فز سلطلف فعاليا

وندوا

سياسيف ينظمها اال اد الديمقراطز العر ز

الفلططينز فز حيطاليا بمناسبف الذكرى الخمطين النطالىف الجبهف الشعبيف لت رير فلططين.
وأكد

الجبهف أنها ابعت و تابع عن كثب ال ملاف اإلساراليليف المطاعو،ة التاز شانتها منظماا

ال ركاف

الصااهيونيف وىااوى اليمااين الفاشااز العنصااري فااز أو،و ااا ط اوال الشااهو ،الماضاايف ضااد الجبهااف الشااعبيف
والمقاومف الفلططينيف واللبنانيف.

واعتبر ىرا ،الطلطا اإليطاليف ةزب من هذه ال ملف المطتمرة والتز لن ُقابال مان طرفناا حال بالمزياد
من اإلصرا ،علع نقل صو شعبنا حلع العالم.

كمااا أ ،الجبهااف فااز ى ارا ،الطاالطا

اإليطاليااف ى ا ار ا ،سياساايا ساااف ار بامتيااازا ووىوفااا حلااع ةانااب دولااف

يعبر عن موىف القاوى التقدمياف الديموىراطياف وال عان ىايم الشاعب
االرتالل وكيانه العنصريا وهو ال ّ
االيطالز الرافض لل روم والعنصريف والفاشيف واالرتالل.
فلسطين أون الين2017/11/29 ،

 .13االحتالل يحكم بالمؤبد أربع مرات بحق منفذي عملية تل أبيب
الضفف الغر يف :أصد ،م مف االرتالل "اإلسراليلز" فز " ل أبياب"ا أماس األ ،عاابا ر ماا بالطاجن

المؤ ااد  4ما ار و 60عاماااا ب ااق األساارى الفلطااطينيين :م مااد مخااامرةا خالااد مخااامرةا ويااونس زياانا
أبطال عمليف " ل أبيب" البطوليف.

وأدانت الم مف الفلططينيين الثالثف؛ وهم من بلدة يطا ةنو ز مدينف الخليالا بقتال أ ،عاف "حساراليليين"

فااز عمليااف فداليااف العاااج الماضااز ( .)2016وأفاااد الموىااع اإللكترونااز لص ا يفف "يااديعو أررونااو "
العبريافا بااين م مااف االرااتالل أداناات الشاابان الثالثااف با ،كااام أ ،ااع عمليااا

ىتاالا و 41م اولااف لقتاال

"حس اراليليين" كااانوا داخاال جمااع "سااا،ونا" بتاال أبيااب .وأضااام الموىااع العبااريا أن ال اام شاامل أيضااا
عويضا ماليا لكل عاللف "حسراليليف" من القتلع بقيمف  258ألف شي ل (ن و  18430دوال،ا).

وكان الفداليون الثالثاف نفاذوا فاز الثاامن مان رزياران 2016ا عملياف حطاالق ناا ،داخال مركاز جاا،يا
أسفر عن مقتل أ ،عف من ةنود االرتالل وإصابف آخرين بجروح متفاو ف.

السبيل ،عمان2017/11/30 ،
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 .14السجن  30سنة وغرامة مالية لمقدسي طعن إسرائيليا
القدي  -رةمف خاصف :ر مت م مف حسراليليفا يوج األ ،عابا بالطجن  30سنف علع األسير علاز
أبااو رامااد ( 22عامااا) ماان س ا ان العيطاااويفا بعااد ا هامااه بطعاان رااا،ي أماان حس اراليلز فااز مطااتوطنف
"معاليه أدوميم" خالل شهر شباط /فبراير 2016ا ما أدى إلصابته بجروح خطيرة.

واعتقل أبو رامد فز وىت الرق بعد أن نفذ عمليته وانط ب من الم انا ريث نفذ عمليتاه باساتخداج

فيي .و ضمن ال م أيضاا دفع عويض مالز بن و  200ألف شيقل ل ا،ي األمن المصام.

القدس ،القدس2017/11/29 ،

 .15حماس في يوم التضامن العالمي :شعبنا متمسك بحقوقه وإنهاء االحتالل
أكااد

رركااف "رماااي" مطااه شااعبنا الفلطااطينز ب قوىااه األساساايف وخاصااف ال ااق فااز قرياار المصااير

وإنهاب االرتالل والعودة و ناب الدولف المطتقلف كاملف الطيادة والعيش بيمن واستقرا ،ورريف.

وىال ،ليس الدالرة اإلعالميف لل ركف فز الخا،ج ،أفت مرة فز صريح صا فز بمناسابف الياوج العاالمز

للتضامن مع الشعب الفلططينز الموافق  19ناوفمبرا حن القضايف الفلطاطينيف هاز أهام ىضايف فاز هاذا

العالم وهز أكثرها حنطانيف وعدالف.

وأكااد م ارة أن الش ااعب الفلطااطينز فااز ةمي ااع أماااكن واة ااده ال زال يعااانز ماان سياس ااف اإل،هااام الت ااز
يطتخدمها االرتالل ومن عمليا

القتل واالعتقال والتدمير ومصاد،ة األ،اضز و هديد المقدسا

اإلسالميف والمطي يف وال صا ،علع ىطاع غزة ومنع العمل والتضييق علع رريف التنقل.

ولفت حلع أن الفلططينيين فز األ ا،ضاز الم تلاف عااج  1948وفاز الضافف الغر ياف عرضاف للمما،ساا

اإل،هابيف الصهيونيف اليوميفا بينما ال يزال آالم األسرى فز سجون االرتالل.

موقع حركة حماس ،غزة2017/11/29 ،

 .16المخابرات العامة تعتقل عناصر من "الجهاد اإلسالمي" بطولكرم والخليل
،اج هللا :شاان ةهاااز المخاااب ار العامااف التااابع للطاالطف الفلطااطينيف رملااف اعتقاااال

اسااتهدفت عناصاار

رركف الجهاد اإلسالمز فز م افظتز طولكرج والخليل.
واستهدفت االعتقاال

فز م افظاف الخليالا كال مان مشاير الشا ا يت وعمار التالرمافا شاقيق الشاهيد

ضياب الرمفا وعادل وعماد رريبا ا وأفرةت بعد الش ا يت والتالرمف بعد ساعا .
وفز طولكرجا اعتقل ةهاز المخاب ار األسير الم ر ،صديق عودة.

فلسطين اون الين2017/11/29 ،
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 .17اعتقال فلسطينيْين في تل أبيب بدعوى حيازتهما سكين
الناص ارة :اعتقلاات ساالطا االرااتالل االس اراليلزا يااوج األ ،عااابا شااابين فلطااطينيينا باادعوى روز همااا
س ينا وذله أثناب م اولتهما الدخول حلع م طف ال افال
وأوض ا ت القناااة "الطااابعف" العبرياافا أن ى اوا

المركزيف فز مدينف ل أبيب

االس اراليليف فااز الم طاافا اشااتبهوا بالفلطااطينيينا واثناااب

فتيش ااهما عث ااروا عل ااع سا ا ين ف ااز رقيب ااف أر اادهم .وأش ااا ،حل ااع أن ااه اام نق اال المعتقل ااين حل ااع الش اارطف

لمواصلف الت قيق معهما.
يا ااذكر أن سا االطا

االر ا اتالل عتبا اار أن رما اال الفلطا ااطينيين للط ا ا اكينا رتا ااع ولا ااو كا ااان لالسا ااتخداج

الشخصز المنزلزا ةنايف أمنيف من وةهف نظر االرتاللا يعاىب عليها القانون االرتاللاز اإلساراليلز
بالطجن لعدة سنوا .

قدس برس2017/11/29 ،

 .18نتنياهو" :إسرائيل" تأمل باالنضمام إلى االتحاد اإلفريقي بصفة م ارقب
القاادي  -عبااد الاارأوم أ،ناااأوط :ىااال ،لاايس الااوز،اب اإلساراليلز بنيااامين نتنياااهوا حنااه ييماال بانضااماج
حسراليل حلع اال اد اإلفريقزا بصفف مراىب.

وىال نتنياهو فز كلمف خالل رفل نصيب الارليس الكيناز أوهاو،و كينيا ااا أماس ":لادينا ثقاف بمطاتقبل

حفريقيا فن ب حفريقياا وأ،غب بشدة بالتعاون شخصيا مع أي دولف من الدول اإلفريقيف ومع كينيااا وأي
دولف من الدول اإلفريقيف بل مع اال اد اإلفريقز".

وأضاما ب طب نص كلمته التز أ،سل م تبه نطخف منها لوكالف األناضول اليوج األ ،عاب ":آمل أنناا

ساانجد ةميعااا طريقااا يفطااح المجااال أماااج انضااماج حس اراليل حلااع اال اااد اإلفريقااز بصاافف م ارىاابا ألننااا
نطتطيع المطاعدة ونطتطيع ليس المشاهدة ف طب وإنما المطاعدة علع بناب مطتقبل أفضل إلفريقيا".

وكان نتنيااهو ىاد شاا،ك فاز رفال نصايب الارليس الكيناز فاز نيرو از والتقاع عادد مان القاادة األفا،ىاف

علع هامش رفل التنصيب.

وىال نتنياهو ":حنها ثالث زيا ا ،ز إلفريقيا خالل  18شه ار وزيا ،ز الثانيف لكينيا".

وأضااام متوةهااا حلااع القااادة األفا،ىااف ":حننااا معنيااون بالتعاااون مع اام ومااع أي دولااف ماان دولكاام بغيااف
وصيل حفريقيا بالكهر ابا لدينا ثقف بإفريقياا فيي مباد،ة من ةانب م ستالىز مباد،ة مان ةانبناا الغتنااج

المطتقبل وةعل ال ياة أفضل وأكثر أمانا بما يصب فز مصل ف شعب ما حن ذلاه مفياد لكام ومفياد لناا
ومفيد إلفريقيا".
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و ااابع ":حننااا نواةااه راليااا

ااديا آخاار يتمثاال فااز الشااين األمناازا فهناااك آفااف فتاكااف صاايب عااددا كبي ا ار

للغايااف ماان الاادولا بوكااو ر اراج والشاابام والعناصاار الجهاديااف فااز ساايناب (المص اريف)ا حن ذلااه يش ا ل
هدياادا علينااا ةميعاااا وأعتقااد بينااه يم ننااا التعاااون مااع دول أخاارى والتعاااون فيمااا بيننااا ومااع الجهااا

األخرىا فإذا عملنا سويف سندرر الهمجا حن شعو نا طت ق أفصل من ذله ونمله القد،ة علع وفير

ذله لها".

ولفت حلع أن حسراليل طاهم مطاهمف ملموسف فز مجاال

"المياه والز،اعف و يمين الفضاب اإلكتروناز

والتكنولوةيا المعلوما يف وفز أي مجال بما فيه الص فا وأي مجال ير ب بالعمل اإلنطانز".

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/11/29 ،

 .19أزمة ائتالفية" ..يسرائيل بيتينو" يعارض قانون إغالق الحوانيت بالسبت
مجيااد القضاامانز :أعلاان راازم "يط اراليل بيتينااو" برلاسااف وزياار ال ادفاع اإلس اراليلزا أفيغاادو ،ليبرمااانا

المشا،ك فز االلتالم ال ومز موىفه "الرافض" لتمريار مشاروع ىاانون "حغاالق ال وانيات ياوج الطابت"
وهدد فز ،سالف لرليس االلتالما بالتصويت ضد مشروع القانون فاز راال طرراه علاع الهيئاف العاماف

للكنيطاات .و عتباار مطاايلف "الطاابت" أرااد المواضاايع األكثاار حثااا،ة للتااو ر بااين اإلس اراليليين وماان ضاامنها
الموى ااف بخص ااو

"ف ااتح مت اااةر"ا كم ااا و نظ اار الم اااكم اإلسا اراليليف ف ااز دع اااوى والتماس ااا

بالموضوع ذا ه منذ ىرابف عشر سنين.

تعل ااق

عرب 2017/11/29 ،48

 .21مندلبليت يفحص شرعنة وحدات استيطانية بنيت على أراض فلسطينية
م م ااد و ااد :يف ااص المطتش ااا ،القض ااالز لل وم ااف اإلسا اراليليفا أفي اااي من اادلبليتا م اانح التا اراخيص
وشرعنف وردا

استيطانيف التز أىيمت علع أ،اضز بملكيف خاصف للفلطاطينيين باالبؤ،ة االساتيطانيف "

ناطيف هافو " التاز مان المفاروض أن ياتم هادمها بالكامال فاز آذا / ،ماا،ي وفقاا ل ام صااد ،عان
الم مف العليا.

ويقااوج مناادلبليت بد ا،سااف حم انيااف ماانح اراخيص بناااب مؤىتااف ألة ازاب ماان المبااانز المبنيااف علااع أ ا،ضااز

الدولفا فز رين سيتم هدج األةزاب التز قر ،أنها شيد
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" .21إسرائيل" ستعين سفي ار جديدا إلصالح العالقات مع األردن
القدي :ىال مصد ،دبلوماسز حساراليلز أماس حن حساراليل عتازج عياين سافير ةدياد فاز األ،دنا ساعيا
لتهدلف غضب عمان بطبب عامل سفيرة حسراليل ال اليف مع حطاالق أراد راراي األمان بالطافا،ة الناا،

فز يوليو ( موز) الماضز فز رادثف أد

حلع يزج العالىا

بين البلدين.
قيقاا

لكن حسراليل لام ُباد أي حشاا،ة علاع لبياف طلاب األ،دن فاتح
أ،دنيااين فااز ال ادثااف ىااالال حنااه صاارم دفاعااا عاان الاانفس .وىااد ةاارى ررياال رااا،ي األماان بص ا بف
الطفيرة اإلسراليليف عينا

ةنالياف ضاد ال اا،يا الاذي ىتال

شالين بعد يوج من الواىعف.

وىال مصد ،دبلوماسز حسراليلزا طلب عدج نشار اسامها حن شاالين لان عاودا رطاب صاريح لوكالاف

األنباااب األلمانياافا مضاايفا أن «األ،دنيااين ال يرغبااون فااز عود هاااا وكااان هااذا عقبااف فااز طريااق حصااالح
األمو.»،

الشرق األوسط ،لندن2017/11/30 ،

 .22الشرطة العسكرية تعتقل جنديا إسرائيليا ادعى سرقة سالحه
،اج هللا  -رةمااف خاصااف :اعتقلاات الشاارطف العطا ريف اإلساراليليفا مطاااب الثالثااابا ةنااديا بااين أنااه باااع
عرض لم اولف خطف وسرىف سالرها من ىبل مجهولين فز بئر الطبع.
سالره العط ري وادعع أنه ّ
و طب موىع القناة العبريف الثانيفا فإن الجندي ّادعع أن ال ادثف وىعت معه مناذ ياومينا و باين مان

خالل الت قيقا ّأنه اختلق القصف بعد أن باع سالره.
وأشا ،الموىع حلع أنه م عرضه أماج م مف الصلح فز بئر الطبع لتمديد اعتقاله.

القدس ،القدس2017/11/29 ،

 .23هآرتس :استجواب تسعه من أفراد الشرطة لالشتباه بمهاجمتهم أيمن عودة في أم الحيران
،اج هللا  -رةمااف خاصااف :ذكاار ص ا يفف هاات ،س العبرياافا صااباح األ ،عااابا أن الشاارطف اإلس اراليليف

اسااتجو ت  9ماان أفرادهااا وضااباطها لالشااتباه فااز ااو،طهم بمهاةمااف أيماان عااودة ،لاايس القالمااف العر يااف
المشتركف فز الكنيطتا خالل مواةها

أج ال يران فز شهر يناير /كانون الثانز من العاج الجا،ي.

و طب الص يففا فإن بعض أفراد الشرطف يشتبه بينهم ىادموا حفاادا

كاذباف ورااولوا عطيال الت قياق

ولام يبلغاوا عان حصاابف عاودةا و اينهم كاذبوا فاز حفاادا هم الطاابقف باينهم لام يتعرفاوا علاع الشارطز الاذي

،ش الغاز فز وةه عودة.
ّ
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وأشا ،حلع أنه م حطالق ساراح ضااب كاان يقاود العملياف فاز أج ال يارانا و ام وضاعه

الجبريف لمدة ثالثف أياجا فز رين أطلق سراح اآلخرين بدون أي شروط.

ات اإلىاماف

القدس ،القدس2017/11/29 ،

" .24مجموعة العمل" 5,257 :الجئا فلسطينيا تعرضوا النتهاكات جسدية بسورية
ةطديف وىانونيف كبيرة ب ق

دمشق :كشفت مجموعف العمل من أةل فلططينيز سو،يف عن انتهاكا

الالةئين الفلططينيين من سو،يف.

وىالت المجموعف فز قرير فز اليوج العالمز لتضامن مع الشعب الفلططينز حنها وثقت رتع ل ظف

كتابف التقرير ( )5,257فلططينيا عرضوا النتهاكا

ةطديف ةراب العنف المتواصل فز سو،يفا عالوة

علع آالم الجررع الذين أصيبوا ألسبام مختلفف منذ بدب أرداث ال رم.

وذكر

أن ( )3,614رالف ىتل لالةئين فلططينيين ىضوا بطبب القصف وال صا ،واالشتباكا

والتعذيب والغرق أثناب م اوال

الفرا ،من ال رما باإلضافف حلع ( )1,643رالف اعتقال واختفاب

ىطريا منها ( )78رالف حخفاب ىطري خالل العاج .2016

فلسطين أون الين2017/11/29 ،

 .25هآرتس" :إسرائيل" تحول موقعا تاريخيا في القدس لمجمع استيطاني

الناصرةُ :يتوىع أن كون «اللجنف الم ليف للتنظيم والبناب» التابعف للبلديف اإلسراليليف للقدي أىر
أمسا حىامف عش ار المبانز الفخمف علع لف أثريف و ا،يخيف فز ةبل أبو الطو ،فز القدي الم تلف
طل علع البلدة القديمف فز القدي و عتبر موىعا مقدسا للديانا

الثالثا خصوصا للمطي يين .وهذه

األ،ض كانت مملوكف للبطريركيف األ،ثوذكطيف (اليونانيف) التز باعتها ىبل أ ،عف أعواج لثريين يهوديين

(هما أص ام المشروع ال الز) مقابل عشرة ماليين دوال .،كما باعت أمالكا واسعف أخرى لجها

يهوديف .ويقوج المشروع االستيطانز علع حنشاب مبنيين كبيرين وثالثف أخرى أصغر ضم  61شقف

مس بالمنظر العاج
س نيف فاخرة ومتنزه عاج .وي تج الجيران علع حىامف الشقق الجديدة بداعز أنها ّ
الخالم للتلف وست ول دون م ن الجمهو ،من دخول التلف.
وىال أرد الجيران اليهود لص يفف «هت ،س» التز كشفت عن المخط أمسا حن المخط سيؤدي

حلع دمير التلف .وأنه من المفا،ىا

فز األخيرة أن

أن يدافع الجيران اليهود عن أ،اض ابعف للكنيطف «كان مفروضا

ميها ال أن بيعها».
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 .26مخطط إسرائيلي إلقامة مدينة استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية
الناصرة :كشفت مصاد ،حعالميف عبريفا يوج األ ،عابا النقام عن عزج سلطا

االرتالل اإلسراليلز

حىامف مدينف استيطانيف كبيرة علع ال دود الغر يف للضفف الغر يف.

وىال موىع " "0404العبريا حن لجنف خاصف عينتها و از،ة الداخليف اإلسراليليفا ونشطت خالل الشهو،
الطتف األخيرةا ىدمت يوج األ ،عابا وصيا

بتوريد عدة مطتوطنا

مقامف علع أ،اض فلططينيف

بالضفف الغر يف ضمن مدينف استيطانيف ةديدة وكبيرةا وي ون باإلم ان وسيعها.

وأوضح أن المدينف االستيطانيف الجديدة ستضم مطتوطنا ؛ "أو،انيت" ةنو ز ىلقيليفا و"شعا،ي كفا"

شرىاا و"عتس حفرايم" ىري المدينفا و"حلكانا" غر ز سلفيت.

وأشا ،حلع أن حنشاب له المدينف يطمح بالبناب االستيطانز فز المطارا

التز قع بين المطتوطنا

المذكو،ةا والتز لم ي ن باإلم ان البناب فيهاا وهو ما يعنز عمليا وسيع المطتوطنا .

قدس برس2017/11/30 ،

 .27اإلحصاء المركزي الفلسطيني يعلن انطالق العد الفعلي للسكان
،اج هللا :أعلنت عال عوضا ،ليطف اإلرصاب الفلططينز والمدير الوطنز للتعداد الط انزا انطالق
المررلف الثالثف للتعداد العاج للط ان والمطاكن والمنشت

فز األ،اضز الفلططينيفا والمتمثلف فز

مررلف العد الفعلز للط انا األول من ديطمبر /كانون األول المقبل و طتمر للرابع والعشرين منها
ت شعا« ،كلنا للوطن أبنابا كلنا للوطن بناة».

وىالت حن «مررلف عد الط ان عتبر المررلف الرليطيف فز التعداد العاجا ويي ز نفيذها بعد استكمال
نفيذ المرارل الت ضيريف ريث ستقوج طواىم التعداد بزيا،ة كافف األسر الفلططينيف لجمع البيانا

اإلرصاليف رول أفراد األسرة وخصالصهم الديموغرافيف واالةتماعيف واالىتصاديف وظروفهم المعيشيف.

وأشا ،حلع أن التعداد العاج يشمل كل من يوةد علع أ،ض فلططين سواب الفلططينزا بغض النظر
عن نوع الوثيقف التز ي ملهاا ورملف الجنطيا

األخرى الموةودين فز فلططين سواب للزيا،ة أو

اإلىامفا وكذله أفراد األسرة الموةودين خا،ج فلططين بصفف مؤىتف ولمدة أىل من سنفا بغرض
العمل والعودة كل سنف بش ل معتاد أو لقضاب بعض األعمال أو الطيارف أو الزيا،ة أو العمرة او

العالج أو ألي سبب آخرا كما يشمل ذله الطلبف الذين يد،سون فز الخا،ج بغض النظر عن فترة

التغيب فز الخا،ج.

التاريخ :الخميس 2017/11/30
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 .28حملة اعتقاالت تشمل  28مواطنا بينهم حارس بالمسجد األقصى
م افظا
خالل عمليا

االرتاللا فجر اليوجا رملف اعتقاال

–"األياج" :شنت ىوا

دهم واىت اج فز عدة م افظا

ففز م افظف بيت ل ما اعتقلت ىوا

بالضفف الغر يف.

االرتالل ستف مواطنين .وفز م افظف نابلسا اعتقلت ىوا

االرتالل أ ،عف مواطنين .وفز م افظف الخليلا اعتقلت ىوا
وفز م افظف ،اج هللا والبيرةا اعتقلت ىوا
وفز م افظف القديا اعتقلت ىوا

واسعف شملت  28مواطنا

االرتالل ثالثف مواطنين بينهم طفل.

االرتالل ثالثف مواطنين.

االرتالل خمطف مواطنين بينهم را،ي فز المطجد األىصع.

وفز م افظف طو ايا اعتقلت ىوا

االرتالل الشام هماج برهان د،اغمفا من ىريف عين البيضاب

باألغوا ،الشماليف .والشقيقين م مد وهالل د،اغمف.
وفز م افظف ةنينا اعتقلت ىوا

االرتالل طالبا ةامعيا فز طولكرج علع راةز عط ريا واىت مت

مدينف ةنين .وفز م افظف ىلقيليفا أفاد نادي األسير بين ىوا

االرتالل اعتقلت ثالثف مواطنين.

 .29طائرات االحتالل ترش "بودرة" حارقة في خان يونس
خان يونس -م مد الجمل :أصيب أ ،عف مواطنين علع األىل ب اال

األيام ،رام هللا2017/11/29 ،

اختناق ورروق فز الجلدا بعد

،ش طال ار حسراليليف مادة مجهولفا فوق مزا،ع ومطاكن المواطنين ىبالف معبر "صوفاه"ا المقاج علع

خ الت ديد ةنوم شرق م افظف خان يونسا هذه الليلف.

وىالت مصاد ،طبيف فلططينيف حن أ ،عف مصابين وصولوا مطتشفع غزة األو،و ز بالم افظفا بعد

،ش الطال ار

المادة المذكو،ة بوىت ىصيرا وكانوا يشتكون ضيق فز التنفس ورروق ةلديفا وررىف

فز العينينا وطفح ةلديا وىدمت لهم حسعافا

يذكر أنها المرة األولع التز قدج فيها طال ار

أولويف عاةلف.

حسراليليف علع ،ش مواد مجهولف شرق مدينف خان

يونسا دون أن يعرم أرد ماهيتها.

األيام ،رام هللا2017/11/29 ،

 .31مبارك ينفي بشدة مزاعم قناة "بي بي سي" بقبوله توطين الفلسطينيين بسيناء

أصد ،الرليس المصري األسبق رطنز مبا،كا بيانا نفع فيه ىبوله بتوطين الفلططينيين بمصرا

مؤكدا أن مصر ،فضت االستماع الىترارا
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علع نشر ىناة «بز بز سز» البريطانيف أخبا ا ،مثيرة للجدل رول ىبول مبا،ك بتوطين الفلططينيين
فز سينابا مقابل خطف طويف شاملف فز المنطقف.

وذكر الرليس المصري األسبق أنه ال ص ف مطلقا لقبوله أو ىبول مصر بتوطين الفلططينيينا
خاصف الموةودين فز لبنانا مشي ار حلع أنه كانت هناك مطاع من بعض األطرام إلىناعه بتوطين

الفلططينيين الموةودين فز لبنان بمصرا وهو ما،فضه ،فضا ىاطعا.
وىال حنه ،فض كافف الم اوال

التز عرضت عليه لتوطين فلططينيين فز مصرا أو مجرد التفكير

فيما طرح عليه من ةانب «حسراليل»ا و ديدا عاج  2010لتوطين فلططينيين فز ةزب من أ،اضز

سينابا من خالل مقترح لتبادل األ،اضز كان ىد ذكره ،ليس الوز،اب «اإلسراليلز» فز ذله الوىتا
أو أطرورا

فز هذا اإلطا،

مضيفا أنه أكد لرليس وز،اب «حسراليل» ،فضه االستماع ألي مقتررا
مجددا .وىال مبا،ك« :لقد مط ت بمبدأ لم ِ
أرد عنه أبداا وهو عدج التفري فز أي شبر من أ،ض
مصرا التز راُ ،ت وةيلز كله من أةلهاا وهو ما جطد فز حص ار،نا علع استعادة آخر شبر من
أ،ضنا الم تلف منذ عاج 1967ا بعودة طابا كاملف حلع الطيادة المصريف».
الخليج ،الشارقة2017/11/30 ،

 .31وزارة الخارجية المصرية تدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية
القاهرة :دعت مصر حلع بذل كل الجهود من أةل استئنام عمليف الطالج بين الجانبين الفلططينز

و«اإلسراليلز»ا وصوال حلع

قيق الطالج العادل والشاملا وذله وفقا للمرةعيا

الدوليفا ومبدأ

األ،ض مقابل الطالجا ورل الدولتين والمباد،ة العر يف للطالجا بما يضمن رق الشعب الفلططينز فز

حىامف دولته المطتقلف .وىالت و از،ة الخا،ةيف المصريف أمسا فز بيانا بمناسبف رلول ذكرى حعالن

الجمعيف العامف لألمم المت دة عاج 1977ا يوج  29نوفمبر من كل عاجا يوما للتضامن العالمز مع

الشعب الفلططينزا يكيدا ل قوىه المشروعف وىضيته العادلف.

الخليج ،الشارقة2017/11/30 ،

 .32عبد هللا الثاني :ال يوجد بديل عن حل الدولتين الذي يضمن تحقيق العدالة
واشنطن – بترا :واصل المله عبدهللا الثانزا فز واشنطن األ ،عابا لقابا ه فز الكونغري األمري زا
ريث عقد اةتماعا

مع ،ليس مجلس النوام و،أساب وأعضاب عدد من اللجان فز مجلطز الشيوخ

والنوام .و،كز اللقابا ا علع سبل وسيع آفاق الشراكف االست ار يجيف بين األ،دن والواليا

األمري يفا و طو ا ،األوضاع فز الشرق األوس ا وفز مقدمتها ةهود
التاريخ :الخميس 2017/11/30
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وأكد ال مله أنه ال يوةد بديل عن رل الدولتين الذي يضمن
علع أهميف عدج ا خاذ حةرابا

الطلميف.

قيق العدالف وال ريف واالستقرا،ا مشددا

قوض ما بذله اإلدا،ة األمري يف من ةهد مش و ،الستئنام العمليف

ورول موضوع نقل الطفا،ة األمري يف حلع القديا أكد المله أهميف منح عمليف الطالج فرصف للنجاحا
ريث أن نقل الطفا،ة البد أن يي ز ضمن حطا ،رل شمولز ي قق اىامف الدولف الفلططينيف وعاصمتها

القدي الشرىيفا والتز عيش بيمن وسالج حلع ةانب حسراليل.

وشدد المله علع أن نقل الطفا،ة فز هذه المررلف سي ون له داعيا

فز الطارف الفلططينيف والعر يف

واإلسالميفا وأن ذله يش ل مخاطر علع رل الدولتين وسي ون ذ،يعف يطتغلها اإل،هابيون لتكريس
رالف الغضب واإلرباط والييي التز ش ل بيئف خصبف لنشر أفكا،هم.

الغد ،عمان2017/11/30 ،

 .33عبد هللا الثاني :األردن سيواصل دعم جهود الفلسطينيين لتحقيق آمالهم
عمان :أكد المله عبدهللا الثانز أن األ،دن سيواصل كرليس للدو،ة ال اليف للقمف العر يفا ومن منطلق
الرعايف والوصايف الهاشميف التا،يخيف علع األماكن المقدسف اإلسالميف والمطي يف فز القدي الشريفا

وكونه األىرم لفلططين وىضيتها العادلف ومعاناة شعبها الشقيقا ةهوده ال ثيثف و التعاون مع مختلف
األطرام اإلىليميف والدوليف لدفع عمليف الطالج ىدما ودعم ةهود األشقاب الفلططينيين فز

آمالهما ورمايف المقدسا

قيق

اإلسالميف والمطي يف فز القدي الشريفا والوىوم فز وةه أي م اوال

طعع لتغيير الوضع التا،يخز والقانونز القالم فز القدي.

ولفت الملها فز ،سالف وةهها حلع ،ليس اللجنف المعنيف بمما،سف الشعب الفلططينز ل قوىه غير
القابلف للتصرما الطفير فودي سيها بمناسبف يوج التضامن مع الشعب الفلططينز الذي يصادم فز

التاسع والعشرين من شرين الثانز من كل عاجا "علع الرغم من الت ديا

الجمف التز شهدناها هذا

العاجا والجمود ال اصل علع عمليف الطالجا حال أنه ال بد من اإلشا،ة واإلشادة بااللتزاج الجدي لأدا،ة
األمري يف لدفع عمليف الطالج ىدماا و ا فاق المصال ف الفلططينيف وأهميته فز عزيز وردة الصف

الفلططينز ودفع مطاعز

التاريخ :الخميس 2017/11/30
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 .34اجتماع عربي يتبنى طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة باالتحاد الدولي لالتصاالت
القاهرة " -وفا" :بنت الدول العر يف المشا،كف فز االةتماع الا 41للجنف العر يف الدالمف لال صاال
والمعلوما ا طلب فلططين بال صول علع العضويف الكاملف فز اال اد الدولز لال صاال
قديمها لمشروع ىرا ،بهذا المعنع فز الوىت الذي راه.

رين

وىال المطتشا، ،زق الزعانين من مندو يف فلططين بالجامعف العر يفا الذي رأي وفد فلططين فز
االةتماع الذي عقد فز مقر الجامعف اليوج برلاسف اإلما ا ،ا أنه م التيكيد علع ىياج اإلدا ا ،العر يف
و صفف خاصف األعضاب فز مجلس اال اد الدولز لال صاال

الدولز لوضع آليف ضمن نفيذ الق ار ا،

التنطيق مع األمين العاج لال اد

الخاصف بفلططين وأبرزها القرا 99 ،والقرا 125 ،الصاد،ين

عن مؤ مر المندو ين المفوضينا والقرا 18 ،المراةع فز دبز  2014ومتابعف التقرير الدو،ي المقدج
من األمين العاج لال اد بشين القرا ،الخاصف بفلططين.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/29 ،

 .35أبو الغيط" :إسرائيل" تعمل على تدمير حل الدولتين وإفشال فرص تحقيق السالم
القاهرة« :الخليج»ا وكاال  :شدد

الجامعف العر يف علع ضرو،ة استمرا ،مطيرة المصال ف

الفلططينيفا إلنهاب االنقطاجا وإعادة وريد المؤسطا

وعناصر القوة الفلططينيفا لمضاعفف الجهود

والقد ا ،ا من خالل دعيم بنيف الدولف الفلططينيفا و خليصها من االرتالل «اإلسراليلز»ا بت قيق

الطالج العادل والدالم.

وأوض تا فز الكلمف التز ألقاها أرمد أبو الغي ا األمين العاج للجامعف أمسا أماج فعاليف التضامن

مع الشعب الفلططينزا التز نظمتها الجامعفا أن «حسراليل» عمل علع دمير رل الدولتينا وإفشال

فر

قيق الطالجا واإلمعان فز النشاط االستيطانزا مؤكدة أن ذله يمثل انتهاكا صا،خا للقانون

الدولز ولق ار ا ،الشرعيف الدوليف.

وأكد أبو الغي ا أن الجامعف العر يف ستواصل الت ركا

والجهودا لتعزيز ال راك العر ز المنطق

والمشترك علع الطارف الدوليفا من أةل رسيخ م انف دولف فلططينيف و وسيع دالرة االعترام بهاا

ورصولها علع العضويف الكاملف فز األمم المت دة مع مضاعفف الجهود إلنهاب االرتالل .وانتقد أبو
الغي استمرا ،االنتهاكا
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 .36منظمة التعاون اإلسالمي تدعو إلى إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها
القدس

القاهرة« :الخليج»ا وكاال  :دعا األمين العاج لمنظمف التعاون اإلسالمز يوسف العثيمين المجتمع
الدولز حلع حنهاب االرتالل وإىامف دولف فلططينيف مطتقلف عاصمتها القدي.

وأضام العثيمين فز بيان بمناسبف اليوج الدولز للتضامن مع الشعب الفلططينزا أنه علع المجتمع

الدولز مطؤوليف

قيق العدالف للشعب الفلططينز و م ينه من مما،سف رقه فز قرير المصير وإيجاد

رل عادل لمطيلف الالةئين الفلططينيين.

الخليج ،الشارقة2017/11/30 ،

 .37مجلس شورى البحرين يؤكد موقفه الثابت بالتضامن مع الشعب الفلسطيني

المنامف " -وفا" :ةدد مجلس شو،ى مملكف الب رين الشقيقفا موىفه الثابت بالتضامن مع الشعب
الفلططينزا ورقوىه المشروعف فز حىامف دولته علع رابه الوطنز.

وأكد المجلس فز بيان له لمناسبف اليوج العالمز للتضامن مع الشعب الفلططينزا الثوابت التز بنتها

مملكف الب رين بإدانف االعتدابا
حلع نفيذ الق ار ا،

المتكر،ة التز قوج بها حسراليلا ومواصلف سياسف االستيطانا داعيا

الدوليف المتعلقف بهذا الشينا والعمل علع مواصلف دعم القضيف الفلططينيف فز

الم افل البرلمانيف كاففا خاصف فز اةتماعا

اال اد البرلمانز الدولز.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/29 ،

 .38السفير الصيني :مساعداتنا لفلسطين بال شروط
،اج هللا :أ كد سفير الصين لدى فلططين شن شينغتشونغ أن المطاعدا

االىتصاديف التز قدمها

الصين لشعبنا ي ز فز حطا ،حيمان ال ومف الصينيف بعدالف القضيف الفلططينيف وال شروط سياسيف

من و،الها.

وىال شينغتشونغ فز لقاب مع المل ق االىتصادي االسبوعز "رياة وسوق" الذي يصد ،عن "ال ياة
الجديدة" حن الصين ال ل ق أي شرط سياسز بمطاعدا ها حلع فلططينا مؤكدا أن القضيف

الفلططينيف ىضيف ةذ،يف للطالج فز الشرق األوس  .وأضام " لتزج الصين بدعم عمليف الطالج

للشرق األوس ا و دعم حىامف دولف فلططين المطتقلف ذا

الطيادة الكاملف علع أساي ردود عاج

 1967وعاصمتها القدي الشرىيف".
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وأشا ،حلع أن انعقاد المؤ مر الوطنز الا 19لل زم الشيوعز الصينز مؤخ ار بنجاح بقيادة الرليس
شز ةين بينغ خلق فرصا ةديدة لتطوير العالىا

الصينيف الفلططينيف فز العصر الجديد.

الحياة الجديدة ،لندن2017/11/30 ،

 .39غوتيريس :حل الدولتين هو المنطلق الوحيد الذي يمكن أن يفضي إلى إحالل سالم عادل ودائم
التطو ا،
القاهرة :ىال األمين العاج لألمم المت دة أنطونيو غو يريسا حنه يجب علع الجميع استغالل
ّ
استجد
اإليجابيف التز
ّ
المطا ،الص يح.

الصف الفلططينز لتوةيه العمليف الطياسيف حلع
مؤخ ار علع صعيد وريد
ّ

وأضام غو يريس فز ،سالته بمناسبف اليوج العالمز للتضامن مع الشعب الفلططينز والتز نشر ها

م تب األمم المت دة بالقاهرةا حن ثمف ا ،باط ال ينفصم بين ىضيف فلططين و ا،يخ األمم المت دةا
فهذه واردة من أىدج القضايا التز لم ُ ّل بعد من بين القضايا المد،ةف علع ةدول أعمال المنظمف.
واشا،ا حلع أنه مضع سبعون عاما علع صدو ،ىرا ،الجمعيف العامف 181ا وما زلنا فز انتظا،
نشوب دولف فلططين المطتقلف ذا

الطيادةا ةنبا حلع ةنب مع دولف حسراليلا وإننز ما زلت مقتنعا

بين رل الدولتين المعترم به فز ذله القرا ،هو المنطلق الوريد الذي يم ن أن يفضز حلع حرالل

سالج عادل ودالم وشامل بين اإلسراليليين والفلططينيينا وإذا مت طويف هذا النزاعا فإن هذا سيوّلد
أيضا زخما لت قيق ىد ،أكبر من االستقرا ،فز مختلف أن اب المنطقف.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/29 ،

 .41كيري" :إسرائيل" ودول عربية ضغطوا علينا لقصف إيران

م مد و د :ىال وزير الخا،ةيف األميركز الطابق ةون كيريا حن حسراليل ومصر والطعوديف رثت
واشنطن خالل فترة الرليس با،اك أو اما علع "ىصف حيران"ا وذله ىبل التوصل حلع اال فاق النووي

مع طهران عاج .2015

ووفقا لما نقلته وسالل حعالج حسراليليفا فإن مطؤولين حسراليليين ومصريين وسعوديين كبا ،بمن فيهم
،أساب الدول ضغطوا علع الواليا

"كان مت مطا لفكرة ا خاذ حةرابا

المت دة لمهاةمف حيران وإن ،ليس ال ومفا بنيامين نتنياهو:

ضد حيران".

وىال كيري خالل ندوة نقاش فز واشنطنا أىيمت مطاب الثالثابا حنه عندما كان ،ليطا للجنف
العالىا

الخا،ةيف بمجلس الشيوخ األمري ز بين األعواج  2009و2013ا اةتمع مع كل من العاهل
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الطعودي المله عبد هللا والرليس المصري رطنع مبا،ك و،ليس ال ومف اإلسراليليفا بنيامين
نتنياهوا وةميعهم ضغطواا وخاصف نتنياهوا علع واشنطن من أةل القياج بعمل عط ري ضد حيران.

لكن كيري اعتبر هذه المطالب "فخا"ا ألن الدول العر يف كانت ستنتقد علنا الواليا
ضر ت حيران.

المت دة حذا

عرب 2017/11/29 ،48

سيدعى
 .41االتحاد األوروبي :نتنياهو دعا نفسه ..وعباس ُ

مجيد القضمانز :لجي ،ليس ال ومف اإلسراليليفا بنيامين نتنياهوا حلع "الخديعف" طمعا با "لقاب
ةماعز" مع وز،اب خا،ةيف دول اال اد األو،و ز.

هذا ما كشف عنه قرير نشر ه القناة اإلسراليليف العاشرةا علع موىعها اإللكترونزا مطاب األ ،عاب.
وفز التفاصيلا يقول التقرير حن عدة دول أو،و يف أبد

استهجانها و،فضها لدعوة للمشا،كف فز لقاب

يجمع وز،اب خا،ةيف الدول األعضاب فز اال اد األو،و ز برليس ال ومف اإلسراليليفا بنيامين

نتنياهوا فز  11كانون األول /ديطمبر المقبل فز بروكطل.

وكاد األمر أن يؤدي حلع حلغاب اللقاب لوال أن مطؤولف الطياسف الخا،ةيف فز اال اد األو،و زا

فيديري ا موغيرينزا نج ت فز صياغف "صفقف" سم ت للدول األو،و يف المعا،ضف بط ب

فظها

والموافقف علع عقد اللقاب مع نتيناهو.

و قضز هذه "الصفقف التوافقيف" بين يتم وةيه دعوة مماثلف لرليس الطلطف الفلططينيفا م مود عبايا

لعقد لقاب مماثل فز بروكطل مع كافف وز،اب خا،ةيف اال اد األو،و زا بعد أسابيع ىليلف علع اللقاب

مع نتنياهو.

كما و شمل "الصفقف" باإلضافف حلع دعوة عبايا علع أن تصد ،القضيف الفلططينيف ،أي ةدول

أعمال اللقاب مع نتنياهوا وس

وىعا

بين يوةه وز،اب الخا،ةيف األو،و يون حلع نتنياهو "أسئلف

صعبف" رول سياسف حسراليل فز األ،اضز الفلططينيف الم تلف.

ويوضح التقرير اإلسراليلز أن "فيديري ا موغيرينز ومجموعف من وز،اب الخا،ةيف األو،و يين فاةئوا
ّ
ىبل عشرة أياج عندما سمعوا نتنياهو وهو يعلن فز ةلطف لكتلف "اللي ود" البرلمانيف أنه سيلتقز ىريبا
وز،اب خا،ةيف اال اد األو،و ز".

و عد الف صا يتابع التقريرا بين أن نتنياهو ىاج بتمرير "خديعف" دبلوماسيف بالتعاون مع زير خا،ةيف
ليتوانياا ب يث يقوج األخير بتر يب "حفطا ،غير ،سمز" مع وز،اب الخا،ةيف األو،و يين ىبل اةتماعهم

الشهري المر قب فز بروكطل فز  11من كانون األول/ديطمبر القادج.
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ونقل التقرير عن مطؤولين فز اال اد األو،و ز ىولهم حن "خديعف نتنياهو أثا ،الغضب فز م ا ب
و از ا ،الخا،ةيف للعديد من الدول األو،و يفا وكذله غضب فيديري ا موغيرينز".

عرب 2017/11/29 ،48

 .42األمم المتحدة تدعم وساطة مصر بين فتح وحماس
غزة ( -د م أ) :أكد

األمم المت دة يوج األ ،عابا دعمها لوساطف مصر بين رركتز فتح ورماي

الفلططينيتين لت قيق المصال ف وإنهاب االنقطاج الداخلز المطتمر منذ منتصف .2007
و هذا الخصو

اةتمع منطق األمم المت دة الخا

مالدينوم مع الوفد األمنز المصري حلع ىطاع غزة.

بعمليف الطالج فز الشرق األوس

ني والي

وىال ميالدينوم للص فيين فز غزة عقب اللقابا حن "مصر زيد من ةهودها للتيكد من م ين

الطلطف الفلططينيف من العودة لغزة واالضطالع الكامل بالمطؤوليا

ال وميف فز ةميع المجاال ".

وأضام "نيمل أن طتمر الجهود فز األياج القادمف ألن اال فاق الذي وىع فز القاهرة مهم ةدا ويوفر
ت ر م سلطف شرعيف واردة".

ةيدا لعودة الضفف وغزة
ا
حطاّ ،
رل ىضايا الخالم بالتد،يج ورل موظفز غزة وكذله التخفيف من ردة الوضع
ودعا ميالدينوم حلع ّ
اإلنطانز الصعب فز القطاعا كما رث علع ضرو،ة التزاج فتح ورماي بما م اال فاق عليه بينهما.

القدس ،القدس2017/11/29 ،

 .43البيت األبيض :الحديث عن نقل السفارة إلى القدس سابق ألوانه
هاشم رمدان -وكاال  :أعلن البيت األبيضا يوج أمس األ ،عابا أن المعلوما
الواليا

المت دة لنقل سفا ،ها لدى حسراليل من ل أبيب حلع القدي هز معلوما

وىالت المت دثف باسم البيت األبيضا سا،ة ساند،ز "حنها معلوما

عن استعداد

"سابقف ألوانها".

سابقف ألوانها .ال شزب لدينا كز

ُنعلنه" فز هذا اإلطا.،
ويي ز هذا الموىف بعد أياج من حعالن نالب الرليس األميركزا مايه بنسا أن الرليس دونالد رامب
"يفكر فعال" بنقل الطفا،ة األميركيف لدى حسراليل من ل أبيب حلع القدي.
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 .44البرلمان األوروبي :حان الوقت لالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967

القاهرة« :الخليج»ا وكاال  :أريا الفلططينيون فز الداخل والشتا ا ومنظما

األمم المت دة والعالما

أمسا اليوج الدولز للتضامن مع الشعب الفلططينز والذكرى ال 70لقرا ،قطيم فلططينا الذي اعتبر

«مظلمف القرن العشرين»ا وهز المناسبف التز أىر ها هيئف األمم المت دة فز عاج .1977

ومع هذه المناسبفا ىال البرلمان األو،و زا حن الوىت ىد ران العترام الدول األعضاب فز اال اد

بدولف فلططين مطتقلف علع ردود عاج 1967ا وعاصمتها القدي.

وطالب ،ليس وفد البرلمان األو،و ز لشؤون العالىا

مع فلططين نيوكليس سيلي يو يسا فز بيان

لمناسبف اليوج الدولز للتضامن مع الشعب الفلططينزا بتعليق ا فاىيف الشراكف مع «حسراليل» حلع أن
لتزج التزاما رقيقيا بارتراج رقوق اإلنطان.

الخليج ،الشارقة2017/11/30 ،

 .45فرنسا تؤكد التزامها بحل الدولتين في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
با،يس :أكد

الخا،ةيف الفرنطيفا يوج األ ،عابا التزاج با،يس ب ل الدولتين من أةل

بين الفلططينيين واإلسراليليين.

قيق الطالج

ةاب ذله فز بيان أصد ،ه الو از،ةا بمناسبف مرو 70 ،عاما علع صدو ،القرا، ،ىم  181للجمعيف

العامف لألمم المت دة الذي بنع خطف لتقطيم فلططين.
وىالت الو از،ة حن فرنطا واصل العمل من أةل

قيق رل الدولتينا لكز "يعيش الفلططينيون

واإلسراليليون ةنبا حلع ةنب فز أمانا وفق ردود معترم بها دوليا"ا داعيف ةميع األطرام المعنيف

االلتزاج بشروط الطالج بش ل راسم لت قيق سالج دالم.

قدس برس2017/11/29 ،

 .46حول الموقف من قرار تقسيم فلسطين
منير شفيق

يفرض شهر شرين الثانز /نوفمبر كل عاج؛ أن ُيصا ،حلع ذكر وعد بلفو ،فز الثانز منه 1917ا
و ذكر  29منه 1947ا يوج صدو ،ىرا ،قطيم فلططين عن الجمعيف العامف لألمم المت دة؛ القرا،

.181

لكل من ال دثين أهميتها مع الفا،قا فز مشروع حىامف دولف الكيان الصهيونز فز فلططين .ولكن
كليهما يش ل شهادة أكيدة علع أن الكيان الصهيونز صناعف خا،ةيف؛ صد ،حلع أ،ض فلططينا
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ليقيم "دولف" .وذله بعد اىتالع شعبها األصلز صارب ال ق ال صري فيها؛ من ةانب مجموعا
من المهاةرين الغر اب .وىد ةاأوا من ىوميا

عدةا و لدان مختلففا ورملوا لغا

و وا،يخ ورضا ا،

مغايرة .مما يزيد من سمف الصناعف واالصطناع فز ش ل الكيان الصهيونزا فضال عن فرضه
بالقوة والجرالم واإلبادةا واىتالع روالع  900ألف عر ز فلططينز من أ،اضيهم و يو هم وىراهم

ومدنهما وإلقالهم خا،ج ما ُرّدد من خطوط هدنفا كما خا،ج فلططين.
علع أن ىرا ،التقطيم اختلف ش ال وإخراةا عنا وعد بلفو،ا ريث وةد من يدافع عنه خا،ج أوساط
اإلمبرياليف الغر يفا مثل المعط ر االشتراكز (الطوفييتز) الطابقا ثم عدد من العرم والفلططينيين

الرقاا ثم امتد ليشمل الصين والهند وعدد من دول العالم الثالث (دول باندونغ)ا ال سيما بعد ا فاق
أوسلو.

من هنا نشي ضرو،ة أن ُيق أر ىرا ،التقطيم و داعيا ها رتع اليوجا ىرابة ص ي ف مدىقف طق كل
األوهاج التز دفعت البعض لنقد المواىف الفلططينيف والعر يف واإلسالميف والعالم ثالثيفا وعدد من

أررا ،العالما كانتا ولم زلا دين القرا ،و عتبره ىرا ،الجريمفا وىد أسهم فز النكبف الفلططينيف

و داعيا ها .طبعا القرا،ا كيي ىرا،ا ال ُينفذ وي مل ىيمته التطبيقيف حالّ حذا رةمته ورققته ىوى ىاهرةا
فز موازين ىوى م ددة .ولكن بالرغم من هذه ال قيقفا يجب أالّ يقلل بالنطبف حلع ىضيف فلططين
أهميف القرا ،ب د ذا ها وذله بطبب أهميف البعد الذي يتعلق با"شرعيف" وعدج شرعيف ىياج الكيان

الصهيونز ودولته فز فلططين .فقرا ،التقطيم الرىم  181لعاج 1947ا ش ل المرةع "الشرعز" الدولز

الذي استند حليه بن غو،يون فز نص "حعالن ىياج دولف حسراليل" .وذله بالرغم من عدج اعترافه به.
فقد استل منه البعد المتعلق بدولف لليهود من بين قطيم فلططين حلع دولتينا يهوديف وعر يف؛ ألنه

من ةانبه (بن غو،يون) ال يريد أن يعترم بالدولف األخرى التز نص عليها القرا.،

طبعا "الكهنف" الذين صاغوا ىرا ،التقطيم كانوا يعلمون علم اليقين أن ىرا ،التقطيم لم ُيقصد منه رل
"المش لف"ا بل حنهم يعلمون علم اليقين؛ أن ىرا ،التقطيم غير ىابل للتنفيذ لو ىبله الفلططينيون
والعرما و ال اعتراض وارد .وذله ألن حىامف دولف الكيان الصهيونز غير مم نف ضمن ما نص

عليه القرا،ا فدولف الكيان الصهيونز ال يم ن أن قوج ضمن الا 56فز المئف من فلططينا فيما س ان
هذا القطم من العرم يعادل عدد س انه من اليهودا أو أىل بوارد فز المئفا وفيما ملكيف األ،ض التز

ب وزة العرم فز ذله الجزب ىد زيد عن  90فز المئفا وال طل عن كل ما له عالىف باألبنيف

والز،اعف والصناعف والتجا،ة.

فكيف يم ن أن قوج دولف يهود ضمن هذا الوضع؟ ثم كيف يم ن أن َيقبل ىادة الهاغناه (الجيش)
والوكالف اليهوديفا وهما يمتلكان القوة المطل ف الكاس ف مقابل الشعب الفلططينز األعزل من
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الطالح ..كيف يقبلون به والدول عر يف

ت الطيطرة الغر يفا ولم متله ةيوشها الطبعف التز دخلت

فلططين أكثر من  22ألف ةنديا بينما ةيش الهاغناه المنظم الضا،م  67ألفاا ناهيه عن
المليشيا

فز "المطتعم ار " (المطتوطنا )؟ ثم كيف يقبل ىادة المشروع الصهيونز بتطبيق ىرا،

التقطيم؛ ومن و،الهم دعم سياسز وعط ري من "المعط رين" األمري ز -الغر ز والطوفييتز؟

من هناا كانت وظيفف ىرا ،التقطيم ،ىم  181حعطاب الغطاب "الشرعز" الدولز إلىامف دولف الكيان
الصهيونز .أما الباىز فالقول الفصل فيه لل رم المضمونف النتالج بالنطبف حلع ةيش الهاغناها وذله

باىتالع روالز  900ألف فلططينز بالقوة والترهيب والمجاز ،وال لول م انهما مع التوسع برسم

خريطف ةديدة لفلططين (مؤىتف)ا ضم  78فز المئف من فلططينا وهز التز ،سمتها خطوط الهدنف
عاج  .1949/1948أما الباىز فقد م ارتالله فز ررم العدوان فز رزيران .1967

لذله أخطيا وما زال يخطئا خطي ةطيماا كل من ىال حن عدج موافقف الفلططينيين والعرم علع
ىرا ،التقطيم كان الطبب فز وىوع ررم 1948ا وردوث النكبف .فمطيلف افتعال أسبام لل رم كانت

ةاهزة وسهلفا واألهم كانت الموافقف الفلططينيف والعر يف علع ىرا ،التقطيم ستعطز للكيان الصهيونز

شرعيف حىامف دولتها وشرعيف كل ما ردث من هجرة يهوديف حلع فلططينا فيما نتالج النكبف راصلف
ال مفر منها.

و لمفا حن دولف الكيان الصهيونز ال قوج بال اىتالع الط انا ومصاد،ة أ،اضيهم وأمالكهم وىراهم
ومدنهما وال لول م انهم.

أما األعجب من الذين أخطيوا فز أوالل الخمطينيا ؛ رين وهموا أن نفيذ ىرا ،التقطيم كان مم نا

لو وافق عليه الفلططينيون والعرما فهم الذين يرددون النقد نفطه اليوجا أو الذين أصب وا يرددونه.

رقا حنه أعجب من العجب العجاما وذله بعد كل التجا،م التز كشفت رقيقف المشروع الصهيونزا
مثل أنه لم يوافق علع نفيذ ىرا242 ،ا بالرغم مما رظز به من اعترام فو،ي عر زا علما أن ثمف
عش ار

التجا،م التز ؤكد أن الكيان الصهيونز لم يعترم أو يوافق علع أي ىرا ،دولز من ى ار ا،

هيئف األمم المت دة فز ما يتعلق بفلططين.

وألن ىرابة ىرا ،التقطيم ظلت ناىصفا بمعنع أن الموافقف الفلططينيف والعر يف عليه كانت ستكون بال

ةدوىا وكانت النكبف رادثف ال م الفا وذله بطبب طبيعف المشروع الصهيونز وأهدافها واألهم بطبب

موازين القوى فلططينيا وعر يا ودولياا ومن ثم كانت الموافقف عليه ستعطيه شرعيف فلططينيف فوق
النكبف وويال ها .فقد أثبتت التجر ف التا،يخيف أن مطيلف "شرعيف" الكيان الصهيونز أو عدمها؛ مطيلف

فز غايف األهميف فز الصراعا ،اهنا وراض ار ومطتقبال.
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ولهذا ُشنت رملف منذ أواخر الثمانينيا ا وكان صو ها خافتا ىبل ذلها ضد ما أسموها سياسف "ال"
التز ،ارت ُ َّمل مطؤوليف ما فز كل ما ا ،كبه العدو الصهيونز من وسع وةرالم ررم .ولكن
جر ف ما بعد مفاوضا

مد،يدا ثم ا فاق أوسلوا وصوال حلع اال فاق األمنزا أثبتت أن مواىف

الرفض لكل نازل يمس ثوابت القضيف الفلططينيف؛ كانتا ولم زل وستبقعا هز الطياسف الص ي فا
فيما انتهت جر ف الموافقف علع التنازال

وال سيما التز تضمن اعترافا بالكيان الصهيونزا حلع فشل

فاضحا بل غطت ما ،ارت تعرض له القدي والضفف الغر يف من استيطان وارتالل.

لقد أعطوا "شرعيف" للمشروع الصهيونز ودولتها وهما اللذان يفتقران لكل شرعيف من ريث الهجرة

ت ررام االستعما ،البريطانز ()1948-1918ا وهز مخالفف للقانون الدولز الذي ي رج أي غيير

ديمغرافز يما،سه االستعما ،فز المطتعم ار  .وكذله أعطوا الشرعيف لتقطيم فلططين وإىامف دولف

يهوديفا فيما القانون الدولز يجعل قرير المصير رص ار للشعب الذي كان يط ن فلططين يوج دخول
االستعما ،وارتاللها .كما أن ميثاق هيئف األمم المت دة ال يعطز الجمعيف العامف أو مجلس األمن

رق قرير مصير الدول أو قطيمهاا أضف حليها الشرعيا

شرعيف اىتالع الشعب الفلططينز وال لول م انه.

األخرى التز

رج الكيان الصهيونز من
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 .47ذكرى تقسيم فلسطين وواقع التقسيم العربي
عبد هللا األشعل

فز التاسع والعشرين من شرين الثانز /نوفمبر عاج 1947؛ صد ،ىرا ،قطيم فلططين بين العرم

واليهودا وفق لغف القرا .،وهذا القرا ،يفصله عن صريح بلفو ،عشرون عاماا ولذله فإن ىرا،

التقطيم هو الثمرة الطبيعيف لتصريح بلفو.،

وفز كل عاج ي تفل اليهود بهذه المناسبفا بل حن بريطانيا ىد أىامت ارتفاال ،سميا بمناسبف صريح

بلفو،ا مع واعتزازها بين هذا التصريح أرد أكبر الجهود البريطانيف إلىامف حسراليل.

وكان طبيعياا وىد شتت المشروع الصهيونز العالم العر زا أن ت دى مشاعر العرم الفلططينيين؛

انتظا ا ،لفر

استكمال المشروع ووصوله حلع نهايته.

وفز كل ذكرى للتقطيما دلز المصاد ،اإلسراليليف بالمزيد من المعلوما

المضللفا و علن أن

المجتمع الدولز انتصر لفكرة مشروع التقطيما وأنه ىد أثمر بعد عاج وارد فز ىياج حسراليلا وهز
طتعد لالرتفال بإسراليل الكبرى بعد سنوا
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المصاد ،اإلسراليليف هذا العاج ؤكد أن مشروع التقطيم ابتدعته بريطانياا ورظز بموافقف واشنطن
وموس وا و كونت ح،ادة سياسيف دوليف إلنشاب حسراليل.

وىد أكد زعماب الصهيونيفا منذ أبا حيبان الذي رضر ةلطف الجمعيف العامف لألمم المت دة وصدو،
القرا،ا بين ىيمف هذا القرا ،م ددةا وهز أنه أول جطيد لل لم الصهيونز الذي ظل خياالا وأن

ةهود حسراليل هز التز ستتولع ال صول علع بقيف األ،اضز الفلططينيف وإخضاع المنطقف.

وأكد أبا ح يبان أن هذا المشروع هو أكبر دليل علع اعترام المجتمع الدولز بنظريف حسراليلا وهز أن
فلططين كانت دالما لليهودا وأن الفلططينيين هم الذين استعمروهاا وأن حسراليل طترد أ،ض

األةداد .وهذا ما أكده زعماب ال ركف الصهيونيف ةميعاا وأكده نتانياهو أيضا فز كلمته فز لندنا

خالل رضو،ه الذكرى المئويف لتصريح بلفو،ا كما أن سلوك حسراليل يقطع باىتناعها بهذه النظريف.

ويتر ب علع ذله خمس نتالج أساسيف :النتيجف األولع أن حسراليل خط و نفذ وفق البرامج التز

ىر ،ها علع امتداد ىرن كاملا و قوج برامج التد،يس واإلعالج فيها والقضاب والمؤسطا
النظريفا فلم يلتفت المجتمع الدولزا أو ال يريد أن يلتفتا حلع ذله.

النتيجف الثانيف هز أن بريطانيا العظمع ولت حىامف حسراليلا ثم عهد ها الواليا

علع هذه

المت دة بعد ال رم

العالميف الثانيف .وها هو الرليس رامب ي قق أمنيف الرليس بوش االبنا وهز انجاز حسراليل الكبرى

عاج  . 2020والمعلوج أن هذا المخط

حسراليل

وضع منذ عقود ويتم نفيذه فز المواعيد المقر،ها بل حن

طد نفطها عندما جد العرم أكثر قبال مما وىعت؛ للمشروع.

النتيجف الثالثف أنه يجب أن ن ذم من كتب التا،يخ الخرافا

رول المشروع الصهيونز .فقد كتبه

المؤ،خون بخيال يرفض االعترام بال قيقفا ولذله ال بد من حعادة كتابف ا،يخ فلططين بما يتفق مع
ال قيقف .ومن هذه الخرافا ؛ أن العرم ساندوا الفلططينيين ضد حسراليلا ومن الخرافا

أيضا أن

أمري ا كانت عترض علع ىرا ،التقطيما وأن بريطانيا نصلتا منه بدليل أنها امتنعت عن التصويت

أ و اعترضت علع ىرا ،التقطيم فز الجمعيف العامفا وهز مناو،ة انطلت علع المؤ،خين العرم..
وغير ذله من األساطير.

النتيجف الرابعف هز أن العرما ،غم حد،اكهم لل قالقا يزعمون أنهم يصدىون حسراليلا وأنها يم ن أن
قيم سالما مع الفلططينيين ..وهز فز الواىع ريد حفنابهما بل حفناب العرق العر ز كله .ولذلها فإن
صل

كلمف الطالج نصرم كما ىلنا م ار ا ،حلع الطالج اإلسراليلز علع أساي المعادلف الصفريفا أي

حسراليل علع كل شزب مقابل أن يخطر الفلططينيون كل شزبا وي طب العرم ،ضع حسراليل
وواشنطن؛ رتع ظل عروشهم علع رطام فلططين ..وهذه رقيقف ساطعف وليطت ا هاما ألرد.
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النتيجف الخامطف هز أن قطيم فلططين أدى بش ل مؤكد حلع قطيم األوطان العر يفا وال بد من
التيكيد علع أن إلسراليل يدا فز القضاب علع العالم العر زا وال بد أن بعض الشخصيا

العر يف ىد

عاونت معها فز ذله .وهذا يؤكد أن بعض النظم العر يف عيش علع رطام األوطان العر يفا وأنها

ال مانع فز أن تواطي مع المشروع الصهيونز؛ ما داج ذله يضمن بقابها.

ويتر ب علع ذلها أن ال اج العرم يعا،ضونا مع حسراليلا ال م الديمقراطز؛ ألنه يعنز نهايتهم
ونهايف حسراليل .وهذه القاعدة وض ت لنا بمختلف سبل الت ليلا وال سبيل حلع حنكا،ها أو القفز

عليها.

وإذا كانت حسراليل راهن علع ضعف الذاكرة العر يفا كما راهن علع

طيم األمل عند األةيال فز

استعادة ال ق الفلططينزا فإننا نريد أن نؤكد علع أن المواطن العر ز والفلططينز ال يجوز أن

يطتطلم حلع ل ظف التردي .فلم يقل أرد الكلمف األخيرةا ولم ي تب الططر األخير فز ا،يخ المنطقفا

وليس من رق أرد أن يعتقل رياة الفلططينيين وفق رالته النفطيف أو استعداده لالستطالج.

ولذلها فإن هذه المقالف ود أن وصز العرم باسترةاع فاصيل ىرا ،التقطيم و طو،ها ولماذا ا خذ

حسراليل ىرا ،التقطيم ُسلما حلع المشروع الصهيونزا و رفض أن عود حليها ولماذا سلم العرم بين
 ،ع مطارف فلططين قريبا ىد رصلت عليها حسراليل خا،ج ىرا ،التقطيما ثم أىر العرم عاج 1967
ب ق حسراليل فز البقاب فز ردود الرابع من رزيران /يونيو 1967ا وهو يعنز أن مطارف حسراليل

يومها وصلت حلع  78فز المئف من مطارف فلططين التا،يخيف .ولكن مهما فعلت حسراليلا فإن
الهاةس األكبر لها دالما هو أنها كيان مز،وع علع أ،ض الغيرا وأنها بنز علع مله غيرهاا وأن

المنطقف العر يف سوم شهد انتفاضف كبرى ضد المشروع الصهيونز وعمالله .والفضل فز ذله
إلرياب الذاكرة العر يف والم افظف عليهاا و وا،ث الوصايا بين األةيالا واستمرا ،شعلف األمل وةذو ه

ريف مهما كانت االنكطا ا. ،

فز ذكرى التقطيم يجب شرره لألةيال باعتبا،ه م طف أساسيف فز المشروع علع األ،ض .وإذا كان
التقطيم ىد ،فضه العرما فقد كان ذله موىفا ص ي اا وليس كما يردد المرةفونا وهذا التقطيم هو

ال ذي سبق مباشرة حعالن ىياج حسراليل بعد شهو ،ىليلف من ىرا ،التقطيم .لكن ةهود حسراليل نج ت
فز حبراج صفقف الطالج مصرا والتز اعتبرها وزير خا،ةيف حسراليل الميالد الثانز إلسراليلا والتز

ىدمت الضمان لوصولها حلع غايف المشروع و فتيت العالم العر ز.
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 .48لماذا تفضل السعودية عالقات سرية مع إسرائيل؟
سهيل كيوان
أعلن وزير خا،ةيف الطعوديف عادل الجبير ىبل أياجا أن الطعوديف لن قيم عالىا
حسراليلا و،فض ما ةاب علع لطان ،ليس أ،كانها ةادي أيزنكو

العالىا

مع الطعوديف ةيدةا وىال حن الطعوديف رفض حىامف عالىا

مباشرة مع

لموىع حيالم الطعودي بين
طبيع مع حسراليلا ىبل

موافقتها علع مباد،ة الطالج العر يف وهو صريح طالما ،دده مطؤولون سعوديون.

يفهم من كالج الجبير ضمنا أن هناك عالىا ا ولكنها ستبقع دونما حشها ،طالما أن حسراليل لم
رض بمباد،ة الطالج العر يفا ولكن العمل من و،اب الطتا ،مطتمر وسوم يطتمر.

ىبل عامين قريبا و عد ندوة شا،ك فيها الم لل العط ري فز القناة العاشرة اإلسراليليف ألون بن دافيد
فز م تبف مجد الكروج العامفا بعد الندوة وفز رلقف ضيقف ىال بن دافيد حن مطؤوال ،فيعا ةدا من

المخاب ار

الطعوديف يزو ،حسراليل بش ل دو،يا ويجتمع ب با ،المطؤولين األمنيينا وأضام أن

الطعوديف ريد أن بقع عشيقف سريف إلسراليلا بدون عقد زواج ،سمزا وعمليا هذا ما يقصده عادل

الجبير ومطؤولون سعوديون غيره بين عالىف العشق والغراج ستبقع بدون زواج ،سمز علع المأل .حال
أن مصل ف حسراليل و يبز نتنياهو بالذا

وةهاز مخاب ار

الدولف يرون أن اإلشها ،با

أفضلا

وهنا ي من الخالم التكتي ز بين الطعوديف وإسراليل وليس االست ار يجز المتفق عليه .حسراليل ريد

حشها ،الزواج ألنه يفتح األبوام أماج األخريا
اإلشها ،من دول عر يف وإفريقيف.

با باع خطو هاا فو،ابها عشيقا

أخريا

ينتظرن

اإلشها ،يطاعد حسراليل فز كطر ال صا ،الدبلوماسز الذي ي اول الفلططينيون و عض أررا،
العرم والعالم فرضه علع حسراليلا ويضعف موىفهم أكثرا كذله فإنه يعرىل ويشوش عمل لجان

المقاطعف إلسراليلا وير ه الفلططينيين أنفطهم ب يث ي ون طعنف حضافيف ألي أمل لهم بدولفا ألن
اإلشها ،يعنز التخلز عن المباد،ة العر يف للطالج التز تبناها الطعوديف وةامعف الدول العر يف ش ليا

علع األىلا كذله فإنه يعلن عن بدب ال لف المزعوج الطنز اإلسراليلز ضد حيران ورزم هللاا
ويهمش القضيف الفلططينيفا ويلقز بها فز المؤخرة .وطبعا فإن بيبز نتنياهو يطعع لهذا ألنه يمن ه

طبعوا مصر
ىوة فوق ىو ها بهذا ي ون ىد رقق ما سبق ورققه مناريم بيغين و يري و،ابين الذين ّ
واأل،دن وأوصلوا الفلططينيين حلع رالف من التنطيق األمنز مع حسراليل .لكن بالنطبف للطعوديف فإن
الوضع الداخلز فز الطعوديف متو را والتطبيع مع حسراليل سيزيده عقيداا وسي ون لطانا طويال
للمعا،ضين علع و،يث م مد بن سلمان ومبايعتها أضف حلع ذله موىف الجماهير العر يف
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فضل الطعوديف العمل ومواصلف الغراج من
واإلسالميف الواسعف المتضامنف مع الفلططينيينا ولهذا ّ
و،اب الطتا ،علع اإلشها.،
من المثير لالبتطاج أن البعض فاةي من صو،ة حسراليلز فز ال رج الم زا علما أن العرم

الفلططينيين من عرم 48ا الذين ي ملون ةوا از حسراليليا ي جون ويعتمرون منذ عاج  1978بش ل
طبيعز ةداا ومن يصل م ف والمدينف يصل ةدة ويتناول وةبف شهيف من األسماك فز أرد مطاعمها

ويصل أبعد منهاا ومن الطخف والطذاةف أن ال نتوىع بين الزيا ا،

التز شملت مئا

اآلالم من

ال جاج والمعتمرين وشمامز الهوا واألخبا،ا لم كن فيها أصابع الموساد اإلسراليلز من مطتعر ين

وغيرهم من عمالب من عرم ويهود ناطقين بالعر يف.

أما كيف اىتنعت الطعوديف بإدخال عرم  48للعمرة وال جا فهذا كان بعد ا فاىا
مصر وإسراليلا وكان ةزبا من ال رم البا،دة بقيادة الواليا

كامب ديفيد بين

المت دة لم ا ،ف ما كان فز رينه

العدو الشيوعزا فقد كانت الجبهف الشيوعيف ىد رققت انتصا ا ،فز ،لاسف بلديف الناصرة عاج 1975ا

ومعروم أن الناصرة بلد مهم للعالم المطي ز وهذا لم يرق لألمري يينا خصوصا أن هذا لته سيطرة
من ىبل الشيوعيين ورلفالهم علع معظم المجالس البلديف فز مناطق 48ا فكان لفتح طريق العمرة
وال ج أهدام بعيدة المدى آخرها رريف العبادة .ه ذا زا ،وفد عر ز مبعوث من ىبل الطلطا

اإلسراليليف الرياضا بمرافقف من و از،ة األوىام األ،دنيفا وفز رديث ألرد أعضاب الوفد لص يفف
م ليف ىبل عدة أعواج ىال حنه طالب مطؤولين فز و از،ة ال ج الطعوديف بقبول «عرم  »48عن طريق

البعثف األ،دنيف وهذا ما كان .طبعا ما كان هذا لي ون لوال التنطيق المخاب ار ز الطعودي األمري ز
اإلسراليلز األ،دنزا بينما أ ،مصر فيه حنجا از معنويا من مل قا

كامب ديفيد.

حن كل ما يجري فز المنطقف مر ب ببعضه بعضاا يظهر ا،ة ويختفز ا،ة أخرىا ولكن المخفز منه

أعظم.

،ليس األ،كان ةادي أيزنكو صرح لموىع يديعو أررونو عشيف استقالل حسراليل بين «داعش»

ىد ينتقل من م ان حلع م ان وال طتعجلوا بدفنها وهو يعرم ويد،ك ويقصد ما يقولا فهل كانت

مجز،ة الروضف فز العريش حيذانا بانتقال «داعش» حلع أ،ض الكنانف! وهل مجز،ة الروضف ردثت
بمعزل عن ىول الجنرال الطيطز مطلع هذا الشهر خالل ،ده علع سؤالا خالل لقاب مع بعض

تاج للتهدلف! هل كانت هذه

الطلبفا بينه ال يؤيد عمال عط ريا ضد رزم هللا وإيرانا وأن المنطقف
ِ
يمشز(عِدل) كما يريدون ويخططون! وهل هذه حشا،ة حلع أن الذي دعم
فركف أذن للطيطز بين
الرز علع ،أسه.
انقالبه س ار وعلنا وىدج له أكياي الرز بإم انه أن يقلب طنجرة ُ
القدس العربي ،لندن2017/11/30 ،
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 .49السالم المنفرد والعالقة مع إسرائيل
شفيق ناظم الغب ار
اهتز العالم العر ز عندما أعلن الرليس أنو ،الطادا عاج 1977عن ّنيته زيا،ة حسراليل والتمهيد لعقد
ّ
ا فاق سالج منفرد معهاا لكن مبر ا ،الطادا أىنعت كثيرين من المصريين بين مصر خاضت عدة
رروم ضد حسراليل و تاج لفترة سالج إلعادة بناب وضعها .من خالل ا فاق كامب ديفيد الموىع فز

 1979و جهود الرليس األميركز ةيمز كا ،ر استعاد الطادا
الطالج أنه بين أن فرضيف البناب التز ارتاةتها مصر فقد

سيناب كاملف .لكن غام عن صفقف

ىيمتها بمجرد بدب عمليف الطالج المنفردا

حذ سعت حسراليل باألساي الستغالل اال فاق بهدم ةعل مصر دولف ناىصف الطيادة فز سينابا
عتمد علع المطاعدا

وسياسف الواليا

األميركيف ومطاعدا

البنه الدولز الىتصادها وةيشها .و طبب كامب ديفيد

المت دة ثم ،دة فعل العالم العر ز علع الصلح المصري المنفرد حزداد

مصر

ابتعادا عن بقيف العرم وعن القضيف الفلططينيف مما سمح إلسراليل باالستفراد بمصر واالنقضاض

علع الفلططينيين .لقد عنع كل ذله أن مصر المتينف بعمقها العر ز والتزامها اإلىليمز ىد عزلت

بالكامل بفضل كامب ديفيد والتنطيق األميركز -اإلسراليلز .ما وىع فز كامب ديفيد لم ي ن مجرد
طبيعا بل سالج منفرد أخل ب ل وازنا

الصراع العر ز -اإلسراليلز.

وىد علمنا الطالج المصري -اإلسراليلز الكثير عن صفقا

الطالج المنفرد مع حسراليل .فالمرونف

العر يف عندما برز طتثمرها حسراليل رتع النهايف .وهذا يتداخل مع الطياسف المعلنف للواليا

التز لتزج بتفوق حسراليل العط ري فز كل األوىا
الطادا

المت دة

علع مجموع الجيوش العر يف .لقد دفع الرليس

(الذي عرم عنه التزامه بمشروع لدولف مصر ضمن ردود صو ا ،ه) ثمن الصلح المنفرد

مع حسراليلا حذ اغتيل عاج  1981من ىبل وردة من ةيشه ليخلفه الرليس رطنز مبا،ك الذي سا،
فز طريق هو األىل التزاما ببناب الدولف المصريف .لقد ش لا وليومنا هذاا اغتيال الرليس الطادا

بعد

سنتين علع وىيعه ا فاق كامب ديفيد ردثا ا،يخيا غامضا .حن من يقا،ن بين مصر ىبل ا فاق

كامب ديفيد عاج  1979ومصر بعد اال فاق سي تشف الفا،ق بين الزمنين.

لم ييخذ العرم العبر من جر ف الطالج المصري -اإلسراليلز المنفرد .فقد سا ،فز د،م الطادا ا
فز ظروم مختلففا ،ليس منظمف الت رير الفلططينيف وزعيم رركف «فتح» ياسر عرفا

عاج 1993

والمله رطين عاج  .1994لكن نتالج ذله المطا ،المنفرد الذي أ،يد له أن يصل حلع رل عادل مع

حسراليل لم يؤمن ال قوق ولم ي ر ،األ،ضا كما لم يت ول حلع مدخل لت طين رياة العرم

وأوضاعهم فز المناطق التز أىامت المطا ،المنفرد مع حسراليل .وال زال المطا ،فز المطيلف

يؤد حال حلع مزيد من االرتالل والقهر
الفلططينيف بين الطلطف الفلططينيف وإسراليل مفتوراا فهو لم ّ
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الوطنز والقومز .ففز فلططين ارتالل مفتوح ورصا ،وةد،ان ورروم رول غزة وإ،هام حسراليلز
يومز ب ق الط ان ورقوىهم.
ومنذ زمن الطادا

حلع يومنا هذا لم غير المطا ا،

واال فاىا

المنفردة من طبيعف الصهيونيف

بصفتها رركف طعع ألخذ ما طتطيع من أ،اضز الشعب الفلططينز والطيطرة علع االىليم فز يمين

نموها و قدمها كدولف مركزيف فز الشرق األوس  .فال الطبيعف العنصريف للدولف اليهوديف غير منذ
اال فاىا

وال رصل راةع فز سعز حسراليل حلع حضعام العالم العر ز و فتيته علع أسس طالفيف

وفئويف .ولم ي تب النجاح رتع لفكرة الطالج العادل مع حسراليل وفق الخطف المتوازنف للمغفو ،له

المله عبدهللا بن عبدالعزيز فز عاج 2002ا وذله بطبب معا،ضف حسراليل للفكرة .بل ،فضت حسراليل
خطف الطالج العر يف مفضلف الجد،ان والفصل العنصري وال روم فز الضفف الغر يف ثم غزة ولبنان.

حن عالىف حسراليل بالطالجا هز كالتالز :فهز قبل عليه حن كان صل ا منفردا يتم بمعزل عن بقيف

العرم وضمن حطا ،يقدج لها الفر

إلكمال مشروعها التا،يخز الذي يتضمن مزيدا من أخذ

األ،اضز والطرد الجماعز للفلططينيين فز ظل حضعام و فتيت العرم .فال نجاح إلسراليل بال
فتيت وإضعام للعرم أو فز ظل اإلسالج الطياسز أو القوميف العر يف .حن هدم الصهيونيف

األساي ال فاظ علع اليهوديف الطياسيف والقوميف اليهوديف وزيادة صعودهماا وفز الوىت ذا ه
االشتباك مع العمق العر ز وإضعام ةميع م ونا ه الروريف والوطنيف وةعله يعيش رالف الهزيمف

واإلرباط فز كل شزب.

لهذا فقياج الدول العر يف بالتفكير فز الطالج المنفرد فز المررلف القادمف لن يضمن لها النتيجف التز

يطرح الطالج باسمها .فإسراليل األكثر فوىا فز المجال االىتصادي والتكنولوةز والعالمز لن ترك
العرم وردهم رتع لو ركوها فز ردود ما وصلت حليه اليوج .حسراليل ليطت اليابان أو رتع ألمانيا

من ريث سعيها لنقل المعرفف حلع م يطها أو من ريث ا،يخ نشولها وطريقف فكيرها .حسراليل عز

أن أي قدج فز وضع العرم سوم ينع س عليها سلبا .لهذا فبقاب حسراليل فز اإلىليم غير مم ن حال
حذا أراطت نفطها بمناطق طيطر عليها عبر أرزمف فقر وضعف واستبدادا وعبر وسالل التقنيف

واإلدا،ة والطيطرة العالميف .حسراليل فز الجوهر ىوة استعما،يف وعنصريف ،غم رداثف مظهرها .لهذا

فالتدمير المنهجز الثقافز والديموغرافز واإلنطانز بل والدينز والقومز الذي ما،سته حسراليل و ما،سه

اآلن ب ق س ان فلططين األصليين دليل واضح علع طبيعف الصهيونيف.

ويطرح البعض فرضيف االستطالج كوسيلف الستعادة األنفاي وامتالك القوة .لكن لو عدنا ىليال حلع
ا،يخ القرن العشرينا فقد ش ّ ل استطالج اليابان والمانيا فز أعقام ال رم العالميف الثانيف فرصف
لنهضف اليابان وألمانيا من براثن الدما،ا لكن استطالج العرم (لمن يقول بفرضيف االستطالج كوسيلف
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للتنميف) لن يؤدي حلع ذلها كما يؤكد لنا نموذج
صداج علع يد القوا

رير العراق فز  2003من نظاج البعث ونظاج

األميركيف .فبطبب حسراليلا لم يقع ذلها بل أخضع العراق لالرتالل األميركز

و م رل الدولف العراىيفا وهذا أدى حلع الوضع الذي نراه اليوج فز العراق.

ولو م عميم الصلح المنفرد الطياسز والمؤسطا ز (وهو أشمل من التطبيع فز العالىا ) بين العرم
وإسراليل ستتفاىم أزمف الشرعيف العر يفا فالعالم العر ز يعز مدى الظلم الذي ما،سه حسراليلا وهو

لهذا لن يقبل سالما منفردا يؤدي حلع استيعام حسراليل فز بنيته اإلىتصاديف والطياسيف .الطالج
المنفرد سيرفعا من ةهف أخرىا من شرعيف كل من يتصدى لها كما سيفرض علع حيران و ركيا
كدول حىليميف كبرى

مل مشروعا سياسيا المزيد من التصدي إلسراليلا ما سيعزز شرعيف البلدين

لدى الشعوم العر يف واإلسالميف .الطالج المنفرد العر ز مع حسراليل فز ظل القبول بارتاللها فز

فلططين والقدي والجوالن و فوىها علع الم ي العر ز سوم يؤدي حلع المزيد من العنف فز اإلىليم.

و إم ان العرم التخلص من نفوذ حيران بوسالل مختلففا عبر ر يب وازنا هم الذا يف والعمل علع
رسيخ ىيم م ددة رول اإلنطان والديموىراطيف وال ريا  .لكن لو م نت حسراليل من الوضع العر ز

فطي ون من الصعب علع النظاج الرسمز العر ز التخلص من نفوذها ألنه سيتضمن سيطرة أكثر
أخطبوطيف علع الصعيد االىتصادي والمؤسطا زا وفز هذه ال الف سيجير ةزب مهم من النفوذ
اإلسراليلز فز الواليا

منفرد.

المت دة لصالح الطيطرة علع ال الف الرسميف العر يف التز تو،ط فز صلح

حن إلسراليل كل المصل ف فز استمرا« ،اإل،هام اإلسالمز» ألنه يقرم الغرم منها ويطتنزم

األنظمف العر يف .ولنتذكر بين ةانبا من هذا اإل،هام رقيقز ويع س أوضاع البطالف ورالف المهمشين
العرما وفز ةانب منه هو نتاج اعتدابا

حسراليل وةرالم ال رم التز ر كبها منذ عاج  1948حلع

يومنا هذاا لكن ةانبا آخر من اإل،هام المطمع حسالميا ما،سه أةهزة مخاب ار
فإسراليل ىاد،ة أكثر من غيرها علع اختراق الجماعا

ابعف لدول.

العنيفف وىاد،ة فز الوىت ذا ه علع وةيه

عنفها ن و الغرم .حن ةانبا من شويه صو،ة العرم والمطلمين ىامت به ةماعا

متطرفف عنيففا

لكن حسراليل هز المطتفيد من الكثير من أعمال العنف فز أو،و اا فإسراليل كطب كل يوج من
صعود الشعبويف فز أو،و ا والواليا

بعض الجماعا

المت دة .حن يد األةهزة اإلسراليليف ليطت بعيدة عن اختراق

المتطرفف و وةيهها بما يخدج الطياسف اإلسراليليف.

حن الطالج المنفرد فز ظل سياسف االرتالل اإلسراليلز وفز ظل فكه الدول العر يفا سوم يعنز

عمليا طليم أةزاب أساسيف من العالم العر ز للطيطرة اإلسراليليف علع الصعيد اإلىتصادي بل واألمنز

ىو ها من أةل حعادة حنتاج التفكه العر ز الداخلز
والمؤسطز .سوم طعع حسراليل حلع استخداج ّ
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واإلىليمزا بل ستطعع حلع حضعام العرم عبر ةعل دولهم فز رالف استنزام دالمف .الطالج
المطروح اآلنا مهما كان ش ل الصفقا

المنفردةا سيؤدي حلع مررلف ةديدة من المواةها

من ىبل

ض ايا حسراليل .ىد يطتقبل العالم العر ز الطالج المنفرد حن وىع فز مررلته األولع بوةوج ودهشفا

لكن هذه الدهشف ستت ول حلع نقيضها عندما تضح ال قيقف.

الحياة ،لندن2017/11/30 ،

 .51الكونفدرالية خط أحمر أردني
فهد الخيطان

كشفت وثالق سريف بريطانيف أفرج عنها مؤخ ار أن الرليس المصري األسبق رطنز مبا،ك عرض العاج
 1983علع ،ليطف الوز،اب البريطانيف ما،غريت ا شر استضافف فلططينيز لبنان فز حطا ،صو،
لتهدلف التو ر فز لبنان بعد الغزو اإلسراليلز .وذهب مبا،ك أبعد من ذله بال ديث نيابف عن األ،دن
ومن و،اب ظهره بتقديم صو ،لتطويف القضيف الفلططينيف يقوج علع حنشاب فد،اليف أ،دنيف فلططينيف

لمدة تراوح بين  10حلع  15سنفا يتم من بعدها حعالن يسيس دولف فلططينيف منزوعف الطالحا مع
يكيد علع استبعاد رق العودة لالةئين.

الوثالق الطريف ومذك ار

المطؤولين فز الدول الكبرى وفر فرصف ناد،ة لمعرفف رقيقف مواىف الدول

والزعمابا وهز شهادة يعتد بها فز الم اةجف الطياسيف .علع سبيل المثال صرح وزير الخا،ةيف

األميركز األسبق ةون كيري فز م اضرة له منذ أياج بالقول حن دولتين فز المنطقف ضغطتا علع
واشنطن فز العاج  2015لتوةيه ضر ف عط ريف إليران وهما حسراليل ومصر.
رتع نهايف عقد الثمانينيا

من القرن الماضز كان األ،دن منفت ا علع فكرة اال اد الكونفد،الز مع

الضفف الغر يف .وظل ال طين ،رمه هللا مطتعدا لمناىشف الفكرة حلع أن أد،ك فز الطنوا

األخيرة من

ريا ه عدج وفر اإل،ادة عند الجانب اإلسراليلز للتوصل لطالج عادل فز المنطقفا فعمد حلع طوير
موىفه بالتيكيد علع أن ال ديث عن موضوع الكونفد،اليف غير مطروح أبدا ىبل ىياج الدولف الفلططينيف

المطتقلف.

و فل الوثالق الغر يف بم اضر اةتماعا

لل طين مع زعماب أةانب تناول باستمرا" ،رل

الكونفد،اليف" دون أي حشا ا ،للفد،اليف التز عرضها مبا،ك.
فز عهد المله عبدهللا الثانز ردث

ول ةوهري فز الموىف منذ بدايا

عهدها حذ ا خذ المله موىفا

متصلبا من المبدأ ذا ه .واستبدل ال ل الكونفد،الز بمبدأ ةديد هو "رل الدولتين".
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من الناريف الفعليف أصب ت فكرة الكونفد،اليف خطا أرمر ال يجرأ أي زعيم علع طرره مع المله
عبدهللا الثانز.

فز خطام ا،يخز ىبل سنوا

ىال ةاللته بوضوح شديد حننا نرفض الكونفد،اليف اآلن وفز المطتقبلا

أي رتع بعد ىياج الدولف الفلططينيف المطتقلف.

لقد نجح األ،دن فز العقد األخير بشطب كلمف الكونفد،اليف من أدبيا

ولهذا ال نجد فز أي من المباد ا،

الصراع العر ز اإلسراليلزا

وال لول المقتررف للقضيف الفلططينيف منذ عهد كلينتون ورتع

اآلن أي حشا،ة لش ل العالىف المطلو ف بين الدولف األ،دنيف والدولف الفلططينيف المنشودة.
فز خطابه األخير أماج مجلس األمف رر

المله علع وضع النقاط علع ال روم كز ال يعطز

مجاال للتيويلا عندما أكد علع موىف األ،دن الداعز لقياج دولف فلططينيف مطتقلف وعاصمتها القدي

الم تلف.

حنها ،سالف لكل الدول واألطرام التز عمل فز الوىت ال الز علع بلو،ة ما ي لو للبعض طميتها

بصفقف القرنا مفادها أن األ،دن أغلق ملف التطويا

الفلططينز بدولف مطتقلف علع رابه الوطنز.

علع رطابه وعلع رطام رق الشعب
الغد ،عمان2017/11/30 ،

 .51كاريكاتير:

الخليج ،الشارقة2017/11/30 ،
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